
Respostes a les enquestes de valoració de les formacions Educa amb l'Art any 2017

Data
De quina formació 

respondràs l'enquesta?

El teu nom 

(opcional)

A quin centre 

treballes? 

(opcional)

Amb quin col·lectiu/s treballes?

Valoració 

General (4 

màxim)

Perquè?

Utilitat de 

l'aprenentatge 

(4 màxim)

Perquè? 3. Què milloraries de la formació?

28/01/2017 CCCB. Fotografia Gent Gran 4 3

28/01/2017 CCCB. Fotografia Alba Fundació Ires Infància i adolescència, Pobresa 4
Sessió molt pràctica i motivadora, amb recursos 

interessants per experimentar
4

M'ha ofert eines educatives que puc posar en pràctica amb 

els usuaris que atenc, d'una manera lúdica i divertida
Un horari una mica més extens

28/01/2017 CCCB. Fotografia Mari
Fundacion 

maresme
Discapacitat intel·lectual 4 Estuvo muy bien 3 Son personas muy afectadas Nada

28/01/2017 CCCB. Fotografia
Silvia Fernandez 

Cadevall
Arte Paliativo Gent Gran, Salut Mental, Altres 4 Aprendre experimentant no s'oblida. 4 Em faltaven més eines entorn les imatges, així que ideal.

Potser el volum de participants, ja que així 

es pot fer una reflexió més propera.

28/01/2017 CCCB. Fotografia Pere-Joan Giralt
Fundació Pere 

Tarrés
Infància i adolescència, Altres 4

Molt pràctica i aprenentatge de tècniques molt 

aplicables. El plantejament de la sessió molt 

adequada i que et facilitava l'anar descobrint 

recursos així com la reflexió personal.

3
Pels recursos apresos i que es poden aplicar directament o 

derivades.

Es va intentar fer un final en grup gran però 

era difícil. Potser un temps en grups més 

petits per poder donar i rebre feedbacks de 

l'experiència i lligar-ho amb la teoría. Seria 

ja per la guinda.

28/01/2017 CCCB. Fotografia Dona, Infància i adolescència 3 3

28/01/2017 CCCB. Fotografia Infància i adolescència 3 VA SER DIDACTIC I INTENS. 2 PER DIFICULTATS DE MATERIAL

28/01/2017 CCCB. Fotografia Isabel
Casa d'acollida 

LLIGAM
Dona 4 4

Una altre forma d¡apropoarte a la vida de les persones i 

ajudar-les a que es pudguim manifestar amb llibertat.
Més temps!!!

28/01/2017 CCCB. Fotografia Marta Activament Salut Mental 3 3

28/01/2017 CCCB. Fotografia Infància i adolescència 4

considero que el tipus d'activitats son 

adaptables al meu àmbit d'intervenció. A més, va 

ser una formació molt dinàmica i motivadora.

4
Pel col·lectiu i tipus d'activitats que en fem, pot ser molt 

motivador.

Trobo que erem masses persones, i que en 

el cas de ser menys, ens haguessin pogut 

supervisar més.

28/01/2017 CCCB. Fotografia Inés Fundació Salut Alta
Dona, Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa
4 M'agrada que pugui ser vivencial. 4

Em va semblar molt interessant i molt aplicable per a molts 

col·lectius diferents.

Els que vam fer primer el light painting i 

després la dinàmica del retrat s'ens va 

quedar curta de temps la segona activitat 

però entenc que és complicat quadrar els 

temps. Així mateix també crec que va ser 

temps suficient per poder experimentar del 

que estàvem parlant i els objectius de 

conèixer les propostes i poder viure-les van 

quedar assolits.

28/01/2017 CCCB. Fotografia laura Huguet fundació Teas

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4 Sessió molt pràctica 4
estic fent un grup de fotografia al centre on treballo i 

m'encantarà fer amb ells les activitats que vaig aprendre

Haver pogut parlar de cada una de les 

creacions del relat visual i textual

28/01/2017 CCCB. Fotografia
GEMMA 

CASTELLVÍ
SARA Dona, Infància i adolescència 4 4

28/01/2017 CCCB. Fotografia JACOBO

ASSOCIACIÓ 

CASAL INFANTIL 

LA MINA

Infància i adolescència 3

Es van treballar 3 propostes de manera pràctica. 

Trobem a faltar un llistat de més propostes 

educatives per utilitzar.

4 S'ajusta molt al nostre col·lectiu. Grups més reduïts

28/01/2017 CCCB. Fotografia Emma Brunet Vidal

A Residència i 

Centre d'Atenció 

Especialitzada 

(CAE) amb 

persones amb 

disminució.

Discapacitat intel·lectual 4 Molt pràctic i amè. 2 Pel tipus de col.lectiu (tenen moltes dificultats motrius) Potser més temps. La vaig trobar curta.

28/01/2017 CCCB. Fotografia Enric Discapacitat intel·lectual 4
Considero que fou molt amena i útil per posar en 

pràctica.
4

28/01/2017 CCCB. Fotografia Agnès
Associació 

Dispiera
Discapacitat intel·lectual 4

Es va facilitar diferents activitats i tècniques 

traslladables a la pràctica
4

Perquè la sessió va ser inspiradora i va donar diferents idees 

sobre com traslladar la fotografia en l'àmbit social

28/01/2017 CCCB. Fotografia Yolanda CPQuatre Camins Justícia / Presons 4 Molt pràctica i aplicable al meu col.lectiu 4
Es possible treballar aspectes que tractem de forma més 

motivadora

Aquesta es va quedar curt. No vam poder 

posar en comú el que es va treballar en 

cada grup

28/01/2017 CCCB. Fotografia álvaro
casa d'acollida de 

dones
Dona 3

tenia coneixements de fotografia i buscava més 

teoria i menys pràctica.
3 materials adients i motivadors. més teoria i bibliografia

28/01/2017 CCCB. Fotografia Ana Jesús
Fundació Maresme 

( llar sta Maria )
Discapacitat física i/o sensorial 4

Porque todo es aplicable de alguna manera y en 

cualquier momento
3

Nuestro colectivo es muy afectado y por consiguiente  

tenemos que adaptar " cosas " antes de utilizar 

Quizás eso,  que estuviera más enfocado a 

gente con muchas limitaciones

28/01/2017 CCCB. Fotografia Salut Mental 4
Porque fue muy práctica y fácil de integrar para 

poder ponerla en práctivca en mi trabajo.
3

Porque son dinámicas que requieren de un material fácil de 

adquirir y manejar.

1



28/01/2017 CCCB. Fotografia
RESIDENCIA 

AZURIMAR
Gent Gran 2

La part pràctica em va agradar molt,però vaig 

trobar a faltar més informació i atenció en grups 

petits (erem massa gent i només hi havia 2 

professores)

3

El joc de fer fotografies a les fosques dibuixant amb les 

llanternes em va encantar.Crec que és una dinàmica que puc 

fer a la meva feina i pot agradar molt.

Treballar en grups petits amb un monitor a 

cada grup, més assesorament i informació 

gnral.Però donat que nomès és un curset 

que dura 4 h. jo el faria de 3 dies per 

aprendre realment com funciona una 

càmera i com utilitzar-la a nivell 

professional. 

28/01/2017 CCCB. Fotografia Cristina Marín
Centre Penitenciari 

Lledoners
Justícia / Presons 4

Les formadores van fer que fos molt didàctic i 

molt pràctic
4 Vam aprendre tècniques aplicables a molts àmbits

Trobo a faltar un dossier amb recursos de 

cada formació

28/01/2017 CCCB. Fotografia
Discapacitat intel·lectual, Salut 

Mental
3

Em va semblar una proposta creativa e 

inspiradora
3

Les imatges son un recurs molt valuós per comunicarse, en 

aquest curs em pogut experimentar i ampliar la mirada sobre 

elles. 

El temps del exercici del "light painting" em 

va semblar una mica llarg. 

28/01/2017 CCCB. Fotografia Lorena Infància i adolescència 4

Ha sigut dinámica, pràctica e innovadora. La 

atenció ha sigut molt adequada i les formadores 

molt capacitades.

4
Per l'experimentació de l'activitat, ja que pot oferir estimuls 

nous als infants amb els que treballo.

La grandaria del grup. Per atendre a tothom 

individualment cal que els altres realitcin 

temps d'espera molt alts i sols dispersar 

l'atenció. Especialmente en el moment de 

saber com funcionen las màquines de 

fotografia.

28/01/2017 CCCB. Fotografia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Drogodependències, Salut Mental, 

Altres

3

Abre un abanico de posibilidades para 

experimentar y crear con las personas que 

acompañamos.

3

puede ser un trampolín en la motivación a las personas que 

acompañamos, se puede adaptar a las actividades de ocio y 

tiempo libre.

28/01/2017 CCCB. Fotografia Maria Paczkowski
Facultat Pere 

Tarrés

Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres
4

Ha estat una proposta enraonada, amb 

coherència, dinàmica i metodològicament bé 

organitzada

4 és transferible a molts entorns diferents...
introduir la paraula dels protagonistes. Els 

grups no hem pogut compartir

28/01/2017 CCCB. Fotografia Infància i adolescència 4
Va tocar diferents formes de treballar amb la 

fotografía, amb teoria i pràctica
4

Al donar diferents recursos es fàcil de poder-ho aplicar o 

adaptar als diferents usuaris

28/01/2017 CCCB. Fotografia Oriol Casals
Apropa Cultura / 

Pere Tarrés
Gent Gran 4 4

Han estat idees senzilles, fàcilment aplicables, però amb un 

resultat d'impacte.

En aquesta ocasió potser ha mancat una 

mica més de temps de posada en comú o 

de reflexió conjunta. Però en general ha 

estat molt satisfactòria.

28/01/2017 CCCB. Fotografia Ana Fundació Marianao
Drogodependències, Justícia / 

Presons, Salut Mental
4

Pràctica i amb molt potencial per treballar 

dinàmiques de creixement personal a través de 

la fotografia

4

28/01/2017 CCCB. Fotografia Nieves css besòs Dona, Pobresa 4 4 són activitats fàcils de portar a terme 

28/01/2017 CCCB. Fotografia
Discapacitat intel·lectual, Gent 

Gran, Salut Mental
3 4

18/02/2017
Teatre a Caixaforum 

Tarragona
Discapacitat intel·lectual 4 4

18/02/2017
Teatre a Caixaforum 

Tarragona
rosa paris huguet Salut Mental 4

perque vam tractar temes quotidians mitjançant 

tècniques teatrals de gran utilitat, fet que em 

permetrà possar-ho en pràctica en un futur

4
perque les tècniques emprades es poden dur a terme de 

diferents maneres segons les condicions dels usuaris
l'horari

18/02/2017
Teatre a Caixaforum 

Tarragona
Eulalia Ortega Salut Mental 4

perque vaig treure molt bones sensacions i tot 

ens vam obrir molt.
4

vam realitzar diverses tècniques orals i d'expressió que es 

poden aplicar i adaptar per molta gent.

potser l'horari una mica més tard o que 

donguin esmorzar

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Roger

Centre d'Acollida 

Assís
Sense llar 4 és un tema que personalment m'apassiona. 3

M'agrada treballar processos de canvi en les persones a 

través de la música i fer-la accessible a tothom, sigui quin 

sigui el seu nivell inicial i la seva capacitat.

la veritat estava molt ben organitzada; però 

potser si que s'hagués pogut millorar el 

compliment dels horaris, aixi haguéssim 

tingut més temps de formació.

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Gent Gran 4 Va ser original 2 Dificil de muntar i d' aplicar-ho amb gent gran

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Pilar Gaona Fundació Map Discapacitat intel·lectual 4 3 no faig tallers dins les meves tasques

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Adoración

CSS LA VILA DE 

GRÀCIA
Pobresa 4

Ha estat molt interessant tota la informació que 

han donat.
2

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori

Yolanda Calzada 

Garcia
CPQuatre Camins Justícia / Presons 4 Còneixer projectes per treballar la musica 3 Algunes en concret es poden posar a la pràctica Tot m'ha agradat

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori

Discapacitat intel·lectual, 

Drogodependències, Salut Mental, 

Sense llar

3 2

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Alba Zurita Esplai La Florida Infància i adolescència 4 4

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Laura

Centre de Dia 

(Femarec)

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4

Els docents van fer la sessió molt dinàmica i 

participativa i van aportar molts recursos 

relacionats amb les tecnologies.

3
Posar-me al dia sobre aplicacions i estrategies per treballar 

les NNTT i la música.

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Anna Fundesplai Infància i adolescència 4

Molt estimulant i suggerent. També pels bons 

comunicadors i dinamitzadors que l'han fet.
4 Oferir als adolescents continguts que despertaran interessos

Disposar de tauletes per fer la sessió més 

interactuva encara

2



25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4 4

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Enric Discapacitat intel·lectual 4

Em/ens van oferir un ventall de recursos per 

gaudir de la música, i tots ben a l'abast.
4

Perquè el ventall de recursos és inacabable, i aplicable a 

qualsevol col·lectiu.

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Gent Gran 4 4

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
EUDALD JORDÀ

FUNDACIÓ 

PRIVADA MAP

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 2

Les eines que se'ns van donar tot i ser molt bones tenen 

costos elevats

25/02/2017
Música i noves tecnologies. 

L' Auditori
Oriol Casals i Coll

Apropa Cultura - 

Fac. Pere Tarrés

Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres
4

Molt creativa i és una ajuda per a obrir la ment i 

perdre la por a la tecnologia musical.
3

Les idees van ser molt bones, potser algunes una mica difícils 

de posar en pràctica, però el fet de veure-les i provar-les 

ofereix possibilitats que, si interessant, hom sap que pot 

buscar la informació. D'altres propostes eren totalment a 

l'abast.

En aquest cas, res.

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida
Raquel Perelló 

Amorós

INS Josep 

Vallverdú
Infància i adolescència 4

Les propostes i activitats molt enriquidores i 

vàlides per aplicar a la meva pràctica diària. La 

formadora ens va donar moltes variables per 

poder adaptar els exercicis i va transmetre 

l'esperit d'un bon mediador.

4 Ampliar-la, fer-ne més.

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida Maria Odina Aula de Teatre Infància i adolescència 4

La formació va està molt ben planificada, 

l'ambient va ser genial i vam poder conèixer 

diferents eines aplicables al nostre àmbit laboral. 

4
Eren eines que es podien adaptar en diferents contextos i que 

tenien un ampli ventall d'aplicació. 
Que la durada fos més llarga. 

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida Noelia Ajuntament Lleida Immigració, Pobresa, Sense llar 4 4

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida Laia

Àrea d'inclusió de 

l'Ajuntament de 

Lleida

Sense llar 4 4

Per a la meva feina i a nivell personal també. Perquè es 

treballen moltes habilitats i emocions mitjançant diverses 

tècniques i dinàmiques, quelcom imprescindible a treballar 

amb el col·lectiu sense sostre. I a més al final de cada activitat 

vam parlar sobre l'aplicació amb el nostre col·lectiu i les 

possibles variables i adaptació per aquests. 

Res

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida Altres 4 3

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida
JORDI TREPAT I 

BURGUES
LA NAU  ASPROS Discapacitat intel·lectual 4

MOLT DINAMICA I APORTANT DEBAT 

BUSCANT PROPOSTES ADAPTATIVES
4

LA IMPORTANCIA DE DIFERENTES TECNIQUES PER 

ARRIBAR A LA CONSTRUCCIO DEL PERSONATGE

RES, VAIG ESTAR MOLT A GUST , EL 

RITME DE LA SESSIO VA ESTAR MOLT 

BE I EL CONTINGUT TAMBE

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida Francesc COM Balàfia Infància i adolescència 4 Per la debolutiv de cada activitat 3 Hi ha varis exercicis que poden funcionar

11/03/2017 Teatre a Caixaforum Lleida Mcarmen Moreno 
Centre d'Estudis 

Charles 
Infància i adolescència 4

Porto la premisa que m.encanta el teatre social. 

Les activitats proposades per la docent un 10.
4

Sobretot en les activitats d'estiu del nostre centre son molt 

apicables per treballar continguts socials.

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Domi Rodríguez Llar Sta Maria Discapacitat intel·lectual 4 Pels formadors, les instal.lacions  i el tema. 3 Em va agradar tot

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Yolanda

Club social nou 

camí
Salut Mental 4

Apropa la opera i els exercicis que ens van 

donar molt interessants
4 M'ha donat eines i exercicis per fer al grup Per mi va ser perfecte

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
SILVIA

RESIDENCIA 

AZURIMAR
Gent Gran 4

Va ser un curs on es combinava perfectament la 

teoría amb la pràctica i va ser molt amè.
4 Et donen idees que pots adaptar al teu lloc de treball.

M´hagués agradat cantar més estona i 

alguna canço entre tots.

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Gent Gran 4 4

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
EUDALD JORDÀ

FUNDACIÓ 

PRIVADA MAP

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 4

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Adoración

CSS La Vila de 

Gràcia
Pobresa 4 Ha estat molt dinàmica i interessant 2

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
pilar fundació map

Discapacitat intel·lectual, Salut 

Mental
4 elloc i l' experiència molt positives 4 dona eines per la tasca diaria

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Yolanda Calzada CPQuatre Camins Justícia / Presons 4

Molt dinàmica, instructiva i fàcil d'aplicar amb els 

ususaris
4 Es divertit, pot agradar molt als usuaris Tot molt bé

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Enric Discapacitat intel·lectual 4

Perquè van aconseguir apropar-nos al món de 

l'òpera d'una manera molt interessant, amena i 

divertida!

3
De ben segur que alguns recursos ens faran passar bones 

estones, i sobretot, aprendre molt uns dels altres!

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Infància i adolescència 3

Va ser interessant la introducció a la opera i com 

facilitar l'aproximació a d'altres persones 

treballant aspectes concrets

2

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Estel

Fundació el 

Maresme
Discapacitat intel·lectual 4 Em va semblar molt pràctica i distesa. 3

Treballem amb persones amb greus afectacions i haurem 

d'adaptar tot el que vam aprendre dissabte, però ens será 

molt útil. 

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu

MARGARIDA 

SOLÀ I OLIVERES
CBSR Infància i adolescència 4 Molt enriquidora. 4 Per les eines proporcionades.

La visita guiada pel Liceu un xic més àmplia 

i amb més temps. L'entorn ajuda a viure 

amb més intensitat.

3



18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Infància i adolescència

3

Realment, va estar molt enriquidora. No 

m'esperava pas una sessió com la 

desenvolupada, en relació a l'òpera. En faig molt 

bona valoració, complert.

3

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Gemma SARA Dona, Infància i adolescència 3 2

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Rocío Humet

Fundació Carles 

Blanch
Infància i adolescència 3 Va faltar temps per poder acabar la part final 3

Van aportar formes d'introduir l'opera de manera clara, però 

crec que el poc coneixement del tema, a mi personalment en 

fa necessitar una formació més llarga

El temps va ser just. Segons per quines 

formacions igual valdria la pena valorar la 

possibilitat de realitzar dues sessions 

consecutives, es a dir, la del març i l'abril 

sobre el mateix tema. 

18/03/2017
Música al Gran Teatre del 

Liceu
Oriol Casals i Coll

APropa Cultura - 

Fac. Pere Tarrés

Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres
3

Va haver-hi bones propostes, tant en la part del 

treball de l'òpera com en la part del moviment.
3 Algunes dinàmiques són exportables perfectament.

Va haver-hi molt bones idees, però hi ha 

dos aspectes que poden millorar. La part de 

presentació de l'òpera, malgrat les seves 

bones aportacions, va tenir poc en compte 

el tipus de col·lectius que poden assistir a 

les session d'Apropa Cultura, crec que es 

poden trobar idees més dinàmiques, menys 

cognitives, per a acostar l'òpera a col·lectius 

vulnerables; pel que fa a la segona part de 

la formació, va haver-hi moltes dinàmiques 

però no van tenir un perquè, un producte 

final o un fil que donés coherència a totes 

les dinàmiques que es van realitzar.

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona Cristina Torroella 
Caritas Diocesan 

de Girona

Immigració, Infància i 

adolescència
4 4 Més llarga 

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona
Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa
3 3

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona anna Hurtos
Fundació Autisme 

Mas Casadevall
Discapacitat intel·lectual 4 El grup adequat, la dinamitzadora molt bona 3 Tinc més eines per intervenir amb els nois/es

Potser dos dies ens hauria permés 

aprofundir més

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona
EUDALD JORDÀ i 

SERRA

FUNDACIÓ 

PRIVADA MAP

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 4

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona Pilar Fontan Fundació MAP Discapacitat intel·lectual 4

Molt pràctica i amb un debat i explicació després 

de cada activitat per a poder pensar de quina 

manera aplicar i/o adaptar l'activitat al col.lectiu 

amb el que treballem.  També va ser molt amè i 

divertit

3

Tot i que dins les meves funcions no treballa molt directament 

amb els usuaris, sino més aviat faig tasques organitzatives, 

de direcció i de suport als professionals, si que es poden 

aplicar les tècniques apreses, traspassant-les als 

professionals que treballen en atenció directa

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona Montse Illa

Consorci Benestar 

Social Gironès- 

Salt. SBAS 

Dona, Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa
4

Va ser una experiència útil per la feina i 

d'autocura
4

Perquè les dinàmiques les podré aplicar en grups i treball 

comunitari

La temporalitat. Es va fer curt i es podria 

aprofundir més

25/03/2017 Teatre Caixaforum Girona Gemma Vidal
Càritas Diocesana 

de Girona
Dona, Immigració 3

Es van donar bones eines per treballar en els 

diferents àmbits
3

Cal que provi perquè habitualment no utilitzo recursos 

d'aquest tipus.

La primera part (abans del descans) em va 

semblar massa bàsica i em va avorrir una 

mica. La segona part em va motivar i 

estimular molt més. També el ritme em va 

sembla una mica feixuc. Crec que no calia 

asseure's i analitzar cada proposta i es 

podria haver donat documentació escrita per 

fer-ho més àgil. Vaig trobar a faltar alguna 

proposta més coral, de treball en grup. 

22/04/2017 Dansa a Olot Laura

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Dona, Gent Gran, Infància i 

adolescència, Justícia / Presons

4

Les estretègies socioeducatives i artístiques que 

va utitlitzar en la sessió van aconseguir un espai 

de seguretat i confiança molt gran.

4 De la senzillesa radica l'aprenantatge significatiu.

22/04/2017 Dansa a Olot

Discapacitat intel·lectual, 

Immigració, Infància i 

adolescència

4
es un gran professional i ens va donar eines per 

treballar la dansa de manera global i educativa.
3

D'aquesta en concret res, però m'agradaria 

poder accedir a més oferta d'aquest tipus.... 

22/04/2017 Dansa a Olot Infància i adolescència 4
M'ho vaig passar molt bé ballant i em vaig sentir 

molt còmoda.
4

Cal tenir la consciència del cos per fer de profe de 

secundària.
Tot bé!

22/04/2017 Dansa a Olot Irene Mifas

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres

4

Al ser una única sessió, va enfocar la trobada 

segons les necessitats del grup i va donar eines 

per a despertar l'interés de la dansa i poder 

treballar amb el moviment.

4

Per a poder compartir amb altres persones el moviment 

primer l'he d'experimentar en el meu cos i ser conscient del 

que em passa.

Faria més sessions, en les quals hi hagués 

una mica de teòrica.

També remarcaria més les reflexions en el 

tancament.

22/04/2017 Dansa a Olot Andrea Escola Ginberó Infància i adolescència 4 Va ser interessant i adaptada al grup. 3 Res

22/04/2017 Dansa a Olot Júlia Terricabras educArt
Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres
4

Em va agradar molt com estava plantejada la 

sessió
3

4



22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Daniel Navarro

Centre Sant Jaume 

- Fundació Carles 

Blanch

Infància i adolescència 3
Va ser molt dinàmica i pràctica, si bé crec que 

els jocs s'allargaven massa.
3

Tant per aprenentatge professional com per poder posar-ho 

en pràctica amb els/les usuaris/es em va donar diferents 

idees.

Dinàmiques més curtes i directes. Més 

coordinació entre els formadors/es.

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Marina Monfort Cal Muns

Discapacitat intel·lectual, 

Immigració, Salut Mental, Sense 

llar

4 3
Hi ha algunes dinàmiques que vem fer que les podria fer amb 

els meus usuaris, però hi ha d'altres que és impensable.

Podrien haver dedicat menys temps a 

l'escalfament i més temps a les dinàmiques 

d'improvització.

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Gemma Vidal
Càritas diocesana 

de Girona
Dona, Immigració, Altres 4

Pel tipus de dinàmiques i la manera com van ser 

presentades i també perquè les participants 

estaven receptives i van fluir molt. Les 

formadores, tot i que de vegades no acabaven 

d'estar d'acord, van agradar-me molt. Una 

manera molt sensible de dirigir-se a les 

participants i de plantejar les diferents 

dinàmiques. Una manera molt holística. Amb 

ganes de repetir amb ell i ella. Una formació molt 

completa, donat el temps de què s'ha disposat.

3

Treballo amb un col·lectiu (dones migrants musulmanes) que 

tenen el tema del cos i del contacte corporal poc treballat. Són 

bones dinàmiques però totes elles les hauré d'adaptar.

M'hagués agradat allargar-ho a la tarda i 

poder treballar més aspectes de teatre 

social, psicodrama... 

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Nievesq css besòs Altres 4 4 trobo que van donar diferents eines que puc fer servir

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Dona 4 4

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Pere-Joan Giralt
Fundació Pere 

Tarrés
Altres 4

Diversitat de tècniques amb un marc teòric i de 

treball ben definit. Sessió pràctica amb sentit.
3 També en la dimensió personal. 

Potser algún espai més estructurat de 

feedback.

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Nines Lafuente Grup Catalonia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Salut Mental

3

Pude experimentar, jugar, contactar conmigo 

misma y con los demás a través de la 

consciencia y expresión corporal. 

3
Por que experimenté y aprendí algunas herramientas que, 

adaptadas, puedo aplicar.

Mayor coordinación entre los formadores a 

la hora de explicar las consignas. Creo que 

el contradecir se entre ellos, delante de los 

participantes, puede llevar a confusión. 

Salvo esto, la formación me encantó.

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Gemma SARA Dona, Infància i adolescència 4 4

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure marina districte jove Altres 4

Va ser molt dinàmica i donava recursos 

aplicables (o bé amb usuaris o entre 

professionals). 

4

Tenir espais temporals per anar apuntant 

reflexions i exercicis realitzats. Van ser 

molts i després és difícil fer un recull. 

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Maria Paczkowski

Facultat Pere 

Tarrés / 

Ensenyament 

Generalitat

Altres 4
Ha estat una sessió d'aprenentatge basat en 

l'experiència. Aplicable a contextos...
4

Perquè amb flexibilitat i creativitat es pot aplicar a diferents 

contextos de la intervenció socioeducativa

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure
Drogodependències, Salut Mental, 

Sense llar
4 4

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure
Marta Cuscó 

Fransi
Fundació Catalònia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 4

Sessió moltpràcitca i fácil d'aplicar. Molt interessant i 

pedagógica.
Res, més temps... es va fer curta

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Xavi
Serveis Socials del 

Prat de Llobregat

Drogodependències, Infància i 

adolescència, Salut Mental, Sense 

llar

4

A part de la qualitat de la formació, per 

l'aplicabilitat dels continguts als diferents 

contextos socials on treballem i la complexitat 

que se'n deriva de poder juntar la tasca que 

desenvolupem amb les eines que vam rebre

3

Sempre és útil tenir a mà eines i recursos dins del món social i 

educatiu, i més encara quan treballem en contextos on 

emocions, estats d'ànim i, segons com, capacitat 

d'improvització són elements a tenir molt presents per 

desenvolupar la feina que fem. 

Només afegir al contingut un petit espai de 

presentació, on tothom pugui explicar qui és 

i d'on ve, d'una banda per conèixer-nos 

millor i de l'altra per poder eixamplar els 

continguts i la formació a tots els àmbits dels 

assistents, uns aprenent i compartint amb 

els altres.  

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Dona, Drogodependències, 

Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa, Salut 

Mental, Altres

4 4

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Adoración
CSS LA VILA DE 

GRÀCIA
Pobresa 4 Ha sido divertida y dinámica 4

Han sido ejercicios que  se pueden hacer con el grupo para 

trabajar cohesión, creatividad, confianza de grupo,etc.

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure GrupCatalonia
Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 Bons professionals i dinàmic 4

et permet tenir estratègies per treballar la comunicació i les 

emocions, tema del qual està present en la nostra tasca amb 

els usuaris 

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure SILVIA
RESIDENCIA 

AZURIMAR
Gent Gran 4

Ens dona eines que podem fer servir a la nostra 

feina.
4 Perquè podem adaptar algunes dinàmiques grupals

Que ens poguessim disfressar i interpretar 

algun paper curtet en una obra

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure ma jo catalonia
Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 m'ajudarà a la participació dels nois 4

El coneixement i utilització del cos ajuda a treballar molt amb 

persones poc conscints del seu cos

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Oriol Casals
Apropa Cultura - 

Fac. Pere Tarrés

Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres
4

Va ser molt dinàmica i va crear un procés de 

treball amb un sentit final.
4

Pensant en els joves, moltes de les dinàmiques que es van 

realitzar poden utilitzar-se amb ells. 
En aquest cas, res.

22/04/2017 Teatre Teatre Lliure Gina Grup catalonia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4 Molt interesant 4 Per tota la dinamica en grup Res, va ser genial

5



22/04/2017 Teatre Teatre Lliure
Discapacitat intel·lectual, Infància i 

adolescència
4 4

Ha estat una formació totalment pràctica, amb diversos 

exercicis a poder realitzar amb diferents col·lectius, adaptant-

los a cada àmbit, nivell...

Valoro molt positivament la sessió, ha estat 

molt enriquidora i molt vivencial aportant-me 

molt a nivell personal i també professional.

06/05/2017 Fotografia al MNAC Isabel Casa d'acollida Dona 4 Molt interessant. 4 Una eina per treballar amb les dones nous aprenetatges.

06/05/2017 Fotografia al MNAC marina districte jove Altres 2

Va ser poc dinàmica i no em va donar recursos 

per treballar amb els i les joves del servei al qual 

treballo.

1

Amb el col·lectiu amb el què treballo està constantment 

immers i en contacte amb la fotografia i l'exposició. l'autoretrat 

o el registre d'imatge de les persones és constant i després 

es penja a les xarxes. Després de la formació de dissabte, 

seguiria sense saber com treballar aquest tema, ni com 

treballar temes de fotogorafia, més enllà d'imprimir-les i 

exposar-les.

Més dinamisme i parlar de més recursos 

pedagògics. 

06/05/2017 Fotografia al MNAC Infància i adolescència 4 3

06/05/2017 Fotografia al MNAC Altres 4 4

06/05/2017 Fotografia al MNAC Pere-Joan Giralt Infància i adolescència, Altres 3

N'esperava més. A la primera part vaig fer 

aprenentages de mirada i d'enfocament 

fotogràfic però en el segon treball de selecció i 

exposició no.

2 Em van faltar més tècniques i/o recursos.

Donar sentit al treball que vam fer amb les 

fotos fetes. Crec que l'objectiu no era massa 

clar ni compartit per l'equip. Em vaig quedar 

amb només anar fent sèries de fotos però...

06/05/2017 Fotografia al MNAC Gina Grup catalonia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

1 Massa dirigida, poca llibertat 1
No em serveix per el meu col.lectiu tal i com ens la van 

presentar
Tot

06/05/2017 Fotografia al MNAC Oriol Casals i Coll

Apropa Cultura - 

Facultat Pere 

Tarrés

Gent Gran, Infància i 

adolescència, Altres
3

Va ser molt interessant realitzar tot el procés, 

desde l'anàlisi previ de fotografies, la mirada i 

l'enquadrament de la realitat fins a la preparació 

de l'exposició, buscant-ne un discurs. Un goig, a 

més, fer-ho en aquests espais privilegiats (F. 

Miró i MNAC). 

4
És una proposta molt fàcilment adaptable a realitats molt 

diferents.

El grup en el que vaig participar era molt 

gran i tots treballàvem amb una sola 

càmera. AIxò va fer que moltes estones es 

pogués tenir una participació més directa.

06/05/2017 Fotografia al MNAC

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

3 La part pràctica va ser una mica massa curta 4
Es pot fer amb els usuaris sense dificultat. Dóna eines facils 

per treballar
Menys introduxció i més pràctica foto

06/05/2017 Fotografia al MNAC Maite Rubio Fundació Marianao Salut Mental 4 4

Em dóna una visió global de l' activitat, al haver pasat  per 

totes les fases, desde la recerca dels espais fins a la 

exposició,  i em permet aplicar-ho al grup.

06/05/2017 Fotografia al MNAC Marta Cuscó
Furndació 

Catalònia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
2 2

No em va agradar de la manera que es va organitzar. Les 

meves espectatives eren altes, doncs la Clàudia m'havia dit 

que seria molt xula...

Tot! L'estructura, el plantejament pedagògic, 

la pràctica... no sé, no em va agradar

06/05/2017 Fotografia al MNAC Nines Lafuente Grup Catalonia 

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Salut Mental

2

Me pareció una forma de realizar un taller 

demasiado dirigido, para mi gusto. El 

planteamiento de trabajo en grupo no lo ví 

efectivo. Era un poco forzado tener que decidir 

qué foto hacer entre cuatro personas y con 

demasiada dirección por parte de tallerista. 

En la parte de composición también   

experimenté bastante dirección, sin objetivo 

reconocible más que el criterio estético de las 

talleristas.

También me resultó frío y extraño el no hacer 

una recogida y cierre con el grupo. A nivel de 

taller y como cierre de año de Apropa. 

1

Utilizar la fotografía para realizar talleres me parece útil e 

interesante, pero no con la metodología empleada en este 

taller. 

Teniendo en cuenta los colectivos con los que trabajamos, 

(tan necesitados de refuerzo en la libre expresión y algunos 

con dificultades para expresar su creatividad y no hacer 

simplemente lo que les sugieran o reproducir mecánicamente 

lo que "está bien",sólo para ser aceptado y sentirse incluido ), 

creo que un planteamiento tan cerrado y dirigido puede 

coartar e inhibir la libre expresión de los participantes.

Así mismo para mí la recogida de la experiencia en grupo y el 

cierre del taller me parece muy importante y aquí se obvió. 

Tener más en cuenta los colectivos con los 

que trabajamos a la hora de diseñar el taller.

Menos dirección y más acompañamiento y 

pautas orientadas a facilitar la expresión 

libre.

Gestión del trabajo en grupo coherente. 

Daba la impresión de que era para subir 

ciencia de cámaras, más que por trabajar la 

creación colectiva. Esto, llevado a según 

qué grupos y sin una posterior puesta en 

común de como se han sentido, puede 

derivar en conflicto asegurado.

Clarificaría los objetivos. Es el resultado o el 

proceso  el objetivo principal?

06/05/2017 Fotografia al MNAC álvaro
Casa d'acollida de 

dones
Dona 3

Va estar ben dirigida, temporalitzada i em va 

resultar interessant.
3 És aplicable als diferents col·lectius

Més part teòrica i altres experiències, 

alternatives, propostes... tot i no vivenciar-

les

06/05/2017 Fotografia al MNAC Infància i adolescència 3
es una activitat que puc portar a terme amb el 

meu colectiu
3

Personalment crec corecte tot el que es va 

desenvolupar

06/05/2017 Fotografia al MNAC Silvia
Residència 

Azurimar
Gent Gran 3

Vam aprendre a fixar-nos en els detalls que són 

importants a l´hora de fer una fotografía: punts 

de llum,ombres, volums i espais, etc.i que a 

vegades no donem la importància que tenen.I 

que també no cal representar la realitat tal com 

és, sino que podem atrapar la part que ens 

interessa  o mostrar imatges que no 

corresponen a la realitat i ens sugereixen 

emocions.

3

A la meva feina és important mostrar emocions i sentiments a 

través de les fotografíes (constantment faig fotos dels 

residents en les activitats que fem, festes i sortides) 

La part d´editar les fotos que haviem fet es 

va fer massa llarga i va faltar temps per 

posar en comú el que havien fet els altres 

grups.

6



06/05/2017 Fotografia al MNAC Elisenda Iglesias Fundació Estimia
Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 Va ser molt dinàmica i educativa 3 Podem aplicar la fotografía a la nostra feina creativa.

potser la part final de l´exposició que no ens 

va donar gaire temps.

06/05/2017 Fotografia al MNAC Lorena Infància i adolescència 3

El procés de creació d'un projecte per generar 

una exposició m'ha agradat com l'han explicat, 

però crec que el format de pràctiques nega la 

creativitat dels assistents.

3 Un lideratge menys autoritari

03/06/2017
Arts visuals a La Panera de 

Lleida

Discapacitat intel·lectual, Infància i 

adolescència
3 3

03/06/2017
Arts visuals a La Panera de 

Lleida
Judith Fundació ASPROS Discapacitat intel·lectual 4 4

03/06/2017
Arts visuals a La Panera de 

Lleida
Edurne

Sant joan de deu, 

Almacelles

Discapacitat intel·lectual, Salut 

Mental
4

En especial pel mètode de sessió que va 

presentar la formadora des d'un inici. 
4

Son eines d'intervenció que vam poder viure en primera 

persona i que posteriorment tenen aplicació pràctica. A més, 

potenciaven el despertar/obertura mental, és a dir, el donar-se 

compte que per mitjà de petites accions es possible promoure 

la reflexió, el re-plantejament, etc.

En aquest cas la quantitat d'hores. Potser 

hagués apostat per donar-li més temps: 

unes 2 hores més, amb format matí/tarda 

p.ex. 

03/06/2017
Arts visuals a La Panera de 

Lleida
Maria Paczkowski Pere Tarres U.R.L. Altres 4

Ha donat claus i eines per utilitzar en un context 

d'idees que les fonamenten.
4

Perquè pots incorporar-les a les teves pràctiques. I, perquè a 

partir dels comentaris que es detecten al posar-les en ús pots 

imaginar les necessitats al voltant dels formadors.

03/06/2017
Arts visuals a La Panera de 

Lleida

Maricarmen Núñez 

López

Centre Almacelles, 

Sant Joan de Déu 

Terres de LLeida

Discapacitat intel·lectual 4
La professionalitat de la ponent i la seva 

capacitat de transmetre els continguts
4

Treballar des de una alta òptica l'art amb les persones amb 

Discapacitat
Fer-la mès llarga en duració

03/06/2017
Arts visuals a La Panera de 

Lleida

LA NAU 

D'ASPROS
Discapacitat intel·lectual 4 per la profesional i pel lloc 4 per aportar mes profunditat a la nostra acciò

crec que esta molt ven convinat, 

temps+contingut+cost

28/10/2017 Animació al CCCB Gent Gran 4 2

28/10/2017 Animació al CCCB Conxa Banús
Residència del 

Mil·lenari
Gent Gran 4 4

He vist la possibilitat d'adaptat els coneixements a ua part de 

la meva feina
res

28/10/2017 Animació al CCCB Silvia Villar
Taller Escola 

Barcelona (TEB)
Discapacitat intel·lectual 4

Els professionals i el contingut de la formació 

m'han semblat molt interessants.
3

Trobo que donant-li un parell de voltes al tema puc trobar 

alguna cosa interessant i diferent per dur a terme amb el 

meu col·lectiu. Alguna cosa d'animació on ells puguin veure i 

valorar el seu treball, i veure un resultat.

Tot m'ha semblat molt correcte.

28/10/2017 Animació al CCCB Maria Altres 4

Per la estructura, la organización, la 

metodología, pel contingut, els participantes i 

els formadors.

4 Mari està de més tenir altres eines alternatives. Estaría bé poder tenir un certificar al final

28/10/2017 Animació al CCCB sylvain
Ayutamento de 

Paris
Altres 3 4

28/10/2017 Animació al CCCB irene
centre obert PES 

La Mina
Infància i adolescència 4

Per la varietat de recursos donats, la dinàmica i 

l'espai
3

Un espai per compartir milllor on treballem i 

compartir com adaptar-lo

28/10/2017 Animació al CCCB Altres 3 4

28/10/2017 Animació al CCCB
Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 4

28/10/2017 Animació al CCCB ADELAIDA ESCOLA E.E.TAIGA
Discapacitat intel·lectual, Infància 

i adolescència
4

Molt amena I molt pràctica a més a més et 

mostraben activitats semblants amb 

diferentsnivells de complexitat

4
Perq els meus alumnes podran crear de manera molt 

facilitadora.
Conèixer millor els programes informàtics

28/10/2017 Animació al CCCB Josefe Solana
C. ocupacional 

Bellvitge APOSS
Discapacitat intel·lectual 4 Sesiones muy practicas. 4

Las propuestas que nos presentaron son fácilmente aplicables 

en el trabajo diario

Falta de tiempo para poder profundizar en 

las técnicas propuestas.

28/10/2017 Animació al CCCB Infància i adolescència 4
Ha donat diferents idees de portar a terme 

activitats relacionades amb l'animació
4 Ha donat eines sencilles de portar terme amb els usuaris

28/10/2017 Animació al CCCB Isabel
Dispiera i Projecte 

Singulars

Discapacitat intel·lectual, Gent 

Gran
3

Per l'organització del taller, i la temàtica i 

activitats de cadascun dels "mòduls" que es van 

crear, molt interessant i enriquidor, perquè 

t'obre a unes altres idees i dinàmiques per a 

realitzar.

2
En les que estic a l'actualitat alguna cosa però no gaire 

perquè faig una altre tipus d'activitat més concreta

28/10/2017 Animació al CCCB Lola
dinamització 

sociocultural
Gent Gran 4 4

Les pràctiques que vam fer em resulten fàcil d'adaptar amb el 

col·lectiu amb el que treballo

28/10/2017 Animació al CCCB Marta Cuscó
Catalònia, 

Fundació Creactiva
Discapacitat intel·lectual 4 4

Va ser molt pràctia, entenedora i fácil de transmetre als 

nostres usuaris. El mateix dilluns l'activitat d'Il.lustració es va 

transformar en Taller d'Animació... els usuairs van flipar!

28/10/2017 Animació al CCCB
Crijalva Rodrigues 

Cruz

Fundació Catalana 

per a la Paràlisi 

Cerebral

Discapacitat física i/o sensorial 3 3
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28/10/2017 Animació al CCCB Olga Moreno Rivas Tallers Bellvitge Discapacitat intel·lectual 4
Branca artística a la que es més difícil tenir 

accès, idees i recursos per treballar.
4

Quan no tenim coneixements sobre la materia/tècnica sovint 

ens costa imaginar-nos com treballar-les amb els nostres 

usuaris. Aquesta sessió ens va fer "perdre la por".

L'inici va costar una mica. La persona que 

ho va fer, a la seva part de taller molt bé, 

però a la part introductoria una mica 

dispers i perdut i va costar connectar. Al 

taller d'ensenyar el funcionament de les 

aplicacions recomenades, crec que hauria 

estat be que la persona que ens les 

ensenyava les hagues tingut mes per la mà. 

Hi van haver coses que no sabia com 

funcionaven i ens vam quedar sense saber. 

També hauria estat bé que tingués un mòbil 

o tablet connectat a una pantalla i ens 

hagués ensenyat primer a tots a l'hora com 

funcionava, per despres poder fer la 

pràctica.

28/10/2017 Animació al CCCB Elena Imep
Discapacitat intel·lectual, Salut 

Mental
4 3

28/10/2017 Animació al CCCB Aida Ampans Discapacitat intel·lectual 4

Molt útil i aplicable a la meva feina. Vaig 

aprendre tècniques noves. Formació molt 

divertida.

4

28/10/2017 Animació al CCCB

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4 4

28/10/2017 Animació al CCCB
CRISTINA DUASO 

NAVARRO

FUNDACIÓ VIA- 

GUASP
Salut Mental 4

Va ser molt dinàmica i molt pràctica, a part de 

gaudir com ho fan els nostres ususaris.
4

Nosaltres treballem amb adults i molt cops no vols fer 

activitats que els puguin fer sentir infantils i aquestes 

propostes d'activitats em van semblar molt amoldables al 

meu col·lectiu.

Una mica de documentació escrita.

28/10/2017 Animació al CCCB Discapacitat física i/o sensorial 4 Perque vaig treure moltes idees per treballar 3 Si, eren dinániques molt sencilles i aplicables en el centre.

Be, la veritat que la formació es una 

pinzellada, estaría be tenir la oportunitat de 

poder aprofundir en algunes d'aquestes 

sessions.

28/10/2017 Animació al CCCB MARIA P. PERE TARRES Altres 4
Interessant com a proposta de tecnologies a 

aplicar.
4 Ús TIC.

M'ha agradat com a tècnica per incorporar 

amb els usuaris. Algunes definicions diuen 

que la tecnologia és la ciència aplicada a la 

resolució de problemes concrets. Però, 

doncs he trobat a faltar una reflexió sobre 

perquè és important (apoderador) treballar 

l'art amb aquestes metodologies i he trobat 

a faltar com o en quim moment donar espai 

a la paraula entre els usuaris.

28/10/2017 Animació al CCCB
Crijalva Rodrigues 

Cruz

Fundació Catalana 

per a la Paràlisi 

Cerebral

Discapacitat física i/o sensorial 4 3
Perque al nostres usuaris tenem poca coordinació motriu fina, 

per fer algunes de les activitats propostes.

28/10/2017 Animació al CCCB Pau prat
Alumne F pere 

tarrés
Infància i adolescència 4

Molt dinàmica i interessant, ben dinamitzada i 

creativa
4

Considero que vam treballar diferent eines molt aplicables en 

la tasca educativa que desenvolupo

28/10/2017 Animació al CCCB Laia
Infància i adolescència, Salut 

Mental
4 4

28/10/2017 Animació al CCCB Discapacitat intel·lectual 4 3

28/10/2017 Animació al CCCB Oriol Casals Apropa cultura Gent Gran, Infància i adolescència 4

Va donar temps a fer tranquilament les tres 

activitats; estaven relacionade però al mateix 

temps cadascuna era un creació molt diferent, 

per tant obria l'espectre. En vam poder veure el 

resultat i va haver-hi temps per a posta en 

comú al final. Felicitats!

4

Vistosa, actual i fàcil de fer servir amb els usuaris (en el meu 

cas, pensant en adolescents) amb eines que avui en dia són 

molt a l'abast (mòbil). Admet molts tipus de treball.

28/10/2017 Animació al CCCB Nines
Catalonia Fundació 

Creactiva

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Salut Mental

4 4

Por que me facilitó herramientas sencillas para hacer 

animación y hacerla accesible a los usuarios con los que 

trabajo. También me dio ideas nuevas e inspiradoras para 

desarrollar actividades a raíz de la propuesta.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Conxa Banús

Residència del 

Mil·lenari
Gent Gran 4

Es varem complir tots els meus objectius, els 

professors molt bons
3 No es facil aplicar-ho, però si amb adaptació Per a mi, el grup potser era massa gran

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori

Isabel Rodríguez 

Medina

CRAE En Polzet 

(Piera)
Infància i adolescència 4

Perquè et dona eines útils per apropar-te a 

qualsevol tipus d'usuari, en el meu cas nens i 

adolescents.

4

És una manera diferent de comunicar-te amb els nens on no 

calen les paraules, on la relació s'estableix d'igual a igual, on 

cadascú pot ser una peça important dins el grup i sentir-se 

integrat sense judicis de valor.

Que la sessió es fés durant tot el dia i que 

es pogués posar en pràctica en grups més 

reduïts -com amb els que treballem als 

centres el dia a dia- la formació que rebem, 

sense ser dirigits pel formador però sí amb 

la seva supervisió i acompanyament, 

necessàries i imprescindibles.
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11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori

Montserrat 

Bertrana

Fundació Pere 

tarres
Gent Gran 4

Han aportat material super interessant i amb 

moltes possibilitats...
4

Són recursos creatius aperentment simples però molt 

aplicables, adaptables ...vaja amb moltes possibilitats.
Tot ho vaig trobar molt bé sincerament.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Silvia Villar TEB Discapacitat intel·lectual 4

La valoro molt satisfactoriament, ja que és un 

bon espai per agafar idees per crear.
4

Considero que és una formació molt interessant i que pot ser 

molt interessant extraure idees de l'experiència viscuda.

Sincerament, opino que no hi ha res a 

millorar, potser que sigues una formació de 

més d'un dia i alguna hora més.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Salut Mental

4 Va ser molt vivencial i pràctica 4 Amplia el meu bagatge
unificar una mica el cos teòric dels dos 

ponents.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Isabel Fontanet CSS RAval Sud

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Dona, Drogodependències, Gent 

Gran, Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa, Salut 

Mental, Sense llar

4

Molt interessant com a persona i com a 

professional ja que dóna eines per a treballar en 

els possibles grups d'usuaris amb els què 

treballem.

3
Com a recurs i sobretot per a treballar habilitats i capacitats 

d'una manera molt pràctica i rica.
Res

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
CRISTINA DUASO

FUNDACIÍ VIA-

GUASP
Salut Mental 4

Em dona molt recursos pràctics per fer amb ells, 

a parts de gaudir fent-la
4 Molt bones idees, que ens ajuden a organitzar activitats

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Eva Solidança Altres 3 2

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Marta Cuscó

Catalònia Fundació 

creactiva
Discapacitat intel·lectual 4 4

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
annabel madueño co bogatell Discapacitat intel·lectual 4 per el recusoso aplicatius que ofereix 4 hi han moltes activitas que podem aplicar

un espai per interecaviar feddbacks,queda 

curt.....

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Glòria Lanzo CO La Llum Discapacitat intel·lectual 4

Molt bons formadors, dinàmiques interessants, 

experiència pràctica molt enrriquidora
4

Faig activitat de musicoteràpia al meu servei i posaré en 

pràctica el que he aprés.
Ampliar-la

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Sergio

Asproseat. Centre 

ocupacional 

Cornella

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
3 Va ser una sessió molt dinàmica. 3

Oferir uns apunts en pdf o en format paper 

perque van ser activitats utils i tenir-les 

disponibles aniria be

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori

Discapacitat intel·lectual, Salut 

Mental
4 Treball clar, interessant i alegre 4

Perquè m'ajudarà a millorar les activitats que ja estic 

desenvolupant

es fa difícil recordar tots els exercicis que 

van ser molts potser cal una manera de 

poder-los retenir. em va semblar 

excel·lent!!!

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Gina C.O. Sínia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 Molt profitosa 4 Sobretot perquè m'ha donar idees

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
ADELAIDA ESCOLA E.E.TAIGA Discapacitat intel·lectual 4

Et fa pensar la música d"una perspectiva 

diferent on tothom hi cap.
4

El puc aplicar amb els meus alumnes sense que ti guin 

nocions de música.

Alguna pràctica específica para los 

difetentrs ámbitos.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Roger

Centre acollida 

Assís
Sense llar 4

Puc aplicar moltes dinàmiques per a projectes o 

participo
4

pel mateix que he comentat abans. Dona moltes eines per a 

treballar
tot molt adequat i ajustat al que necessito.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Judith

Ampans Taller 

ocupacional

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4 4 A nivell de recursos sencills i de fàcil aplicació a l'aula Que el grup fòs més petit per treballar.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Lola Heredia

Ajuntament de la 

Llagosta
Gent Gran 4 4

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
MARISOL

SERVEIS SOCIALS 

DE RAVAL SUD

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Dona, Drogodependències, Gent 

Gran, Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa, Salut 

Mental, Sense llar, Altres

4 Va ser molt divertit i molt enriquidor. 4
Intentaré aplicar alguns conceptes a un grup de dones que 

portem a terme des de serveis socials.
Res, m'ha encantat!

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
lidia

Consorci BEnstar 

Social Gironès-Salt

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Salut Mental

3 2
segurament és un fet que treballo molt individualment, hauria 

de realitzar un cani de xip
res

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Marta

Centre ocupacional 

Bogatell
Discapacitat intel·lectual 4

Va ser molt interessant i van donar moltes eines 

per treballar
3

Algunes coses les puc aplicar als usuaris que tenim pro 

d'altres no
Res

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Enric Discapacitat intel·lectual 4

Va ser una formació molt divertida, amena... i 

un munt d'adjectius que podríem afegir! Es va 

crear un ambient genial entre les participants!

4 Es pot fer i llegir música a tot arreu! Res. Grans formadors. Gran formació.

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Roseta sínia

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 4

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori

Discapacitat intel·lectual, Gent 

Gran
4

Tot molt ben presentat de forma engrescadora i 

inspiradora
4

Els recursos es van presentar de forma pràctica de manera 

que es podia veure clarament com dur-los a terme amb els 

nostres col.lectius.

Res a millorar

11/11/2017
Música i Percussió a 

L'Auditori
Manel Tarascó

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial
4 Amena i divertida 4 Perquè ha ho estic posant en pràctica Res
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25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
OLga

ANDI Down 

Sabadell
Discapacitat intel·lectual 4

Per l'exposició dels ponents, per la part pràctica 

, pels moments màgics que es van produir, pel 

que vaig aprendre , i per damunt de tot per 

aprendre a posar la mirada diferent a la meva 

feina, no pensar tant en el producte , en el que 

jo puc ensenyar sino en com aprenem tots , uns 

dels altres i aquesta reflexió en paraules , 

aquests relats que es fan dins els espais 

formatius a la nostra feina.

4

Per aquets canvi de mirada que comentava. Crec que feia 

coses que només jo veia , parlar molt amb els joves mentres 

fem la nostra activitat, ara ho faré encara més i fomentaré 

que tinguin més la paraula, facilitant eines per això. 

I també l'exposició del que fem i poder-ho parlar, jo ho feia 

pq donar un lloc a cada joves i em reafirma que es quelcom 

que he de continua fent.

MOLTES GRÀCIES!!!!

Res

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Discapacitat intel·lectual 4

Gran nivell dels formadors. La.formació donava 

moltes.eines de treball I molts recursos I idees 

per aprlicar

4
Pq es una formació molt relacionada amb projectes q estem 

portant a terme.

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Laura Fundació Teas

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4

Vaig sortir amb molt d'entusiame per les 

possibilitats de treballar temes complicats de la 

meva feina

4
La part pràctica hauria de ser una mica més 

llarga

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Salut Mental 3 Eines apreses i fer pràctiques 3 Es por aplicar molt bé al meu camp Donar més informació i eines

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Ana Patricia Garcia Aspanias

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4
Apoya mucho elementos para el trabajo y para 

la vida
4 Invitación a conversar para sentí y crea Memorias y bibliografia

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Discapacitat intel·lectual 3 2

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Olga Tallers Bellvitge Discapacitat intel·lectual 4 3

Els mateixos profesdionals van fer una 

formació fa un parell d'anys i a la part 

teòrica del començament algunes coses es 

repetien...

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
MARISOL

SERVEIS SOCIALS 

RAVAL SUD

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Dona, Drogodependències, Gent 

Gran, Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa, Salut 

Mental, Altres

4 3
Dona eïnes per poder aplicar a més de que resulta molt 

inspirador per continuar amb la nostre feina.

Més eÏnes / exercicis per aplicar en el 

nostre àmbit.

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Gemma Vidal

Càritas Diocesana 

de Girona
Altres 4

Perquè em van donar eines molt útils per a la 

feina que desenvolupo
4

L'art és una manera molt potent per treballar molts aspectes 

de la persona. Les eines que s'han donat estaven ben 

estructurades i són molt aplicables i amb un gran ventall de 

possibilitats.

Que fos més llarga (una jornada sencera) 

amb més espai per a la pràctica. També que 

hi pogués haver més espai per a compartir 

experiències laborals a l'entorn de l'art amb 

les altres participants.

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Salut Mental

4
Perquè la proposta permet de ser aplicada, és 

molt interessant i suggereix moltes adaptacions.
4

Perquè posa paraules a coses que ja s'estan fent i fa personal 

i única la proposta

Constava de dues parts ens vàrem separar 

en dos grups, doncs, participar en la 

proposta del grup en el qual no hi era jo.

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Isabel CSS RAval Sud

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Dona, Drogodependències, Gent 

Gran, Immigració, Infància i 

adolescència, Pobresa, Salut 

Mental, Sense llar

3
Interessant per les experiències compartides 

dels formadors
2

Molt útil tot i que cal trobar com encabir-ho en el model de 

SS.SS
Més pràcitca

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
lidia Box

Consorci Benestar 

Social gironès-Salt

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Drogodependències, Gent Gran, 

Salut Mental

4
L'exercici que vam realitzar és molt viable de fer 

a serveis socials.
4

Va ser molt pràctic , em va agradar molt va ser poder-ho fer 

nosaltres i desprès la possibilitat de poder-ho aplicar
crec que res

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Alba Esplai La Florida Infància i adolescència 4 4

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Roseta Sínia Discapacitat física i/o sensorial 4 4

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Nines

Catalonia Fundació 

Creactiva

Discapacitat intel·lectual, 

Discapacitat física i/o sensorial, 

Gent Gran, Salut Mental

4 4

Por que es muy aplicable para mi colectivo y permite trabajar 

temas importantes que no solamente están relacionados con 

las artes plásticas.

Haber podido participar en las dos 

propuestas de taller.

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Lorena

Associació Casal 

Infantil La Mina
Infància i adolescència 4

Ofereix recusos que es poden adaptar a molts 

col·lectius
4

Es poden gerenar dinàmiques dins dels col·lectius en els que 

treballo que es poden beneficiar de la formació
RES

25/11/2017
Arts Visuals al Museu 

Picasso
Infància i adolescència 4

m'ha aportat idees noves i el fet com estava 

proposat el taller ha fet poder compartir idees i 

impresions amb altres companyes

3
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www.auditori.cat

►	Divendres 16 juny a les 20.30h
 Sala 4 Alicia deLarrocha

Cantar ens apropa

El Cor Apropa Cultura és una formació de professionals de l'acció social i educativa, un col·lectiu 
amb evidents interessos comuns i professionals que, a l’entorn del cant coral, han trobat un 
espai pel seu propi creixement i per compartir experiències personals i professionals. El cor 
neix l'any 2014 a L'Auditori i, des de l'inici, en Josep Prats n'és el director.

El cor Dona Gospel neix el 2016 en el marc d’El Lloc de la Dona, entitat que té com a finalitat el 
desenvolupament integral i l’autonomia de dones que viuen situacions d’exclusió social. Se les 
acompanya en el seu itinerari formatiu -que s’inicia amb l’aprenentatge lingüístic i continua 
amb la formació laboral- amb l’objectiu últim d’assolir la seva integració social i laboral. Totes 
les integrants del cor són d’origen nigerià i gaudeixen oferint al públic el seu do vocal.  

Els dos cors es trobaran en un concert únic a L'Auditori on compartiran l'escenari i la música.

Segueix-nos a
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L’Auditori és un consorci de

Cor Apropa Cultura
Balaio (Brasil) H. Villa-lobos
La reina del placer (havanera) X. Montsalvatge (arr. A.Langrée)  
Good night sweet heart (EEUU) C. Carter/J. Hudson (arr. R. Sund)
Aquella voluntad  Anònim s. XVI (Cançoner Publia Hortensia (Portugal)
El baile (Astúries) E. Martinez Torner
Vestida de nit (havanera) C. Pérez/G. Cruz (arr. J. Sala)
Himne a la llibertat O. Peterson (arr. S. Hovi)

Cor Dona Gospel
Swing low  Spiritual negre
Sweet mother Prince Nico Mbarga 
Ipharadisi   Trad. sudafricana
You are great  Steve Crown 
This little light of mine  Gospel / espiritual negre

Conjuntes
Dues cançons africanes:
 Zangalewa  arr. J. Prats
 Siyahamba   Cançó zulú

Cor Apropa Cultura i Cor Dona Gospel intèrprets
Núria Guasch i Josep Prats direcció
Carlos Cuenca percussió
Roger Fe guitarra
Víctor Valls piano
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Els vint anys de singladura del CEESC 
han estat una aventura a la conquesta 
de noves realitats professionals. Un 
viatge per mars i oceans de relacions 
sense oblidar mai els orígens. Han 
estat 20 anys de dies assolellats i 
de vents favorables, però també de 
tempestes i cants de sirena. Arribem a 
un equador dels molts que seguirem 
creuant en el futur, i això és motiu 
d’alegria. 

El rumb el tenim clar i cada vegada 
el vaixell de les educadores i els 
educadors socials es fa més fort. 

Com els mariners que es tatuaven 
vaixells a la seva pell en senyal d’orgull 
pel seu ofici, nosaltres també hem 
acollit el vaixell com a símbol d’aquest 
moment del nostre Col·legi: sempre en 
moviment, amb seguretat i protegint la 
nostra professió.



17.00h Obrim portes!

17.20h Presentació. Fran Rojas 
Educador social, dedicat al projecte “Educació amb Humor”, per 
transformar a través de l'humor.

17.30h De què fa gust la lluna? El Botó Màgic 
Conte musicat amb què aprendrem llengua de signes. El projecte 
afavoreix la inclusió de persones amb diversitat funcional.

17.55h Una de romanos. Grup de Teatre Andana 
Comèdia de la improvisació interpretada per persones ateses pel 
Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

18.20h Presentació del projecte. Bambú cia.  
Producció de peces escèniques per a la inclusió social de persones 
amb diversitat funcional.

18.35h Música a l’abast. ARTransforma
Música i dansa inclusives. Entitat que assessora i impulsa projectes 
artístics, socials, culturals, educatius i formatius. 

18.55h Impro Show. Planeta Impro 
Espectacle d'humor, original i interactiu. Els actors surten a escena 
sense guió i el públic decideix què passarà. 

19.45h Espai CEESC
Presentació del número especial dels Quaderns d’Educació Social.
Presentació del vídeo del vintè aniversari del CEESC.
Pastís d’aniversari.

20.15h Educadors i educadores de pell. Danscapacitats 
Grup de dansa amateur format per persones amb i sense 
discapacitat amb inquietuds artístiques i socials. 

20.35h Concert. Cor Apropa i Cor Dona Gospel 
Actuacions de dos cors formats per professionals de l'acció social 
i educativa i per dones que viuen situacions d’exclusió social, 
respectivament.

20.55h Taller. Basketbeat 
Activitat corporal i divertida que consisteix en fer música amb pilotes 
de bàsquet mentre s’entrenen habilitats per a la vida.

21.20h Concert. Aúpa!
Cançó d’autor, social i electrificada, per gaudir de la música com a 
instrument per a la transformació social i personal.

21.35h Els pallassos de la tendresa. Empallassa't
Empallassa’t, els pallassos de la tendresa, actuen des del voluntariat 
en col·lectius amb risc social.

21.50h ES Poesia. Begoña Escribano
La paraula, propera, en primera persona, per compartir-la i que 
esdevingui sacseig d’emocions. 

22.10h El Caldo. Laboratori Escènic Pere Tarrés 
Obra de teatre de creació col·lectiva, continuada i pròpia, un viatge 
col·lectiu a través de l’experimentació en les arts escèniques.

22.35h Concert. Lo Petit Comité
Tres educadors socials i un treballador social fent música amb 
intenció i en positiu. Rock-pop-punk educats! 

23.00h Fi de festa!



Aquesta Gala l’hem pogut realitzar gràcies a la 
col·laboració de les següents persones i entitats:

Empallassa’t Begoña Escribano Dídac Soler
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Setmana Apropa 2017 
 
Dissabte, 28 d’octubre del 2017. Aparició a L’informatiu, La 
1 Catalunya. 
 
21:47 – 23:22’ 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-cap-setmana-28-10-

2017/4276005/ 

 

 

 



 

Setmana Apropa 2017 
 
Dimecres, 25 d’octubre del 2017. Aparició al Catalunya 
Directe, de 8TV. 
 
01:18 – 1:21’ 
 
http://www.8tv.cat/programa/catalunya-directe/ 

 

 

 



 

Setmana Apropa 2017 
 
Divendres, 3 de novembre del 2017. Entrevista a El matí de 
Ràdio 4. 
 
24:53’ - 52:43’ 
 
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SMATIR4/mp3/4/5/1509704738254.mp3 
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Més de 200 experiències culturals protagonitzen la tercera Setmana Apropa

Viernes, 20 de octubre de 2017

La iniciativa vol acostar la cultura a les persones en situació vulnerable i en risc d'exclusió         La tercera
edició de la Setmana Apropa, impulsada per l'associació Apropa Cultura, comptarà amb més de 200
experiències culturals en 93 equipaments, 30 més que l'any passat. La iniciativa se celebrarà de dilluns a
diumenge de la setmana vinent a 24 municipis de Catalunya i té l'objectiu d'acostar la cultura a persones en
situació vulnerable i en risc d'exclusió social. Per això Apropa Cultura connecta les entitats socials amb els
programadors culturals. Aquests reserven el 2% del seu aforament de temporada a aquest programa de cultura
inclusiva, que ofereix visites i activitats adaptades a un preu de 3 euros per persona.    Una de les iniciatives
de l'edició d'enguany consisteix en fer intercanvis d'experiències entre una entitat social i un equipament.
Entre els espais que hi participen hi ha el Liceu, que interactuarà amb els Centres Penitenciaris de la Generalitat,
l'Auditori de Barcelona, que hi participarà amb l'Associació Saräu, i l'Auditori de Girona, que farà un intercanvi
amb el Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat de les Germanes Hospitalàries.     Apropa Cultura
va néixer el 2006 amb el repte de fomentar l'accés a la cultura i a l'oci inclusiu. L'associació agrupa teatres,
auditoris, festivals, espais singulars i museus de Catalunya que cedeixen part de les seves localitats i activitats
a un preu reduït. El programa s'adreça a persones amb discapacitats intel·lectuals, amb problemàtiques socials
derivades de malalties mentals, amb discapacitats físiques en situació d'exclusió social, a gent gran i a persones
sense llar, en situació de privació de llibertat o amb alguna addicció.
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Apropa Cultura reserva seients per a persones en situació de vulnerabilitat

Viernes, 20 de octubre de 2017

La iniciativa ofereix entrades a tres euros a persones en risc d&#8217;exclusió social

Apropa Cultura presenta la tercera edició de la Setmana Apropa. Del 23 al 29 d'octubre s'ofereixen més de
200 activitats culturals en què es reservarà un 2 % de l'aforament a persones en risc d'exclusió social. Les
entrades tindran un preu de tres euros. Hi col·laboren més de 1.700 entitats que treballen amb persones amb
discapacitat intel·lectual o física, gent gran, persones immigrades o persones sense llar.

La Setmana Apropa té per objectiu conscienciar la societat de la necessitat d'apropar la cultura a tothom a
través de tantes plataformes com sigui possible. Per això, els organitzadors ofereixen entrades per exposicions,
teatre, tallers i concerts. Alícia Mendo, protagonista de l'espot promocional d'aquesta tercera Setmana Apropa,
i usuària també del projecte, explica que és precisament "el poder sentir-se una més" el que la fa gaudir.

Els orígens

Aquesta iniciativa va néixer ara fa 11 anys amb la voluntat de crear un projecte que vetllés per l'accés a la
cultura de forma inclusiva. Treballen per fer possible que persones en situacions de vulnerabilitat puguin
assistir als teatres, auditoris i museus, i gaudir d'una experiència artística al costat del públic habitual, sense
sentir-se estigmatitzats o assenyalats.
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Apropa Cultura aproparà experiències culturals a més de 30.000 persones
vulnerables la setmana vinent

Viernes, 20 de octubre de 2017

Posarà en contacte entitats socials amb els 93 espais culturals que participen, 30 nous   BARCELONA, 20
Oct. (EUROPA PRESS) -    La iniciativa Apropa Cultura facilitarà l'accés de persones vulnerables o en risc
d'exclusió social a experiències culturals en 93 equipaments de Catalunya, entre els quals s'han sumat 30
nous en aquesta edició, durant la setmana del 23 al 29 d'octubre, i que durant el 2016 va arribar als 36.075
participants, de 24 municipis.    En roda de premsa aquest divendres, la directora d'Apropa Cultura, Sonia
Gainza, ha explicat que teatres, auditoris, festivals, espais singulars i museus catalans oferiran el 2% del seu
aforament a un preu de tres euros a entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual,
problemàtiques socials derivades de malalties mentals o nens i adolescents en situació vulnerable.    També
podran participar ancians, persones en situació de privació de llibertat, immigrades -en programes d'acolliment
i d'inclusió social--, amb discapacitat física, persones amb addicció i 'sense sostre', sobre la qual cosa Gainza
ha remarcat la necessitat d'apropar la cultura a les persones que ho passen pitjor: "La cultura és l'aliment de
l'ànima".    La directora d'Apropa Cultura ha destacat entre les novetats la incorporació de programadors
privats a l'oferta, amb el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres (Girona) i la basílica de la Sagrada Família,
entre altres, mentre que ha sumat quatre nous ajuntaments: Castelldefels, Mataró, (Barcelona), Tàrrega
(Lleida) i Torroella de Montgrí (Girona).     Una usuària del programa ha explicat que, com algú que ha sofert
problemes de salut mental, anar a un espectacle de teatre és "una motivació i una il·lusió" i la fa sentir molt
integrada, mentre que Roman, de l'Associació Alba, ha afegit que té familiars músics i gaudeix assistint a
espectacles, a més de fer teatre en l'entitat.    De la Generalitat, ha participat en la presentació el conseller
de Cultura, Lluis Puig, i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, al costat de la tercera
tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Ortiz; la diputada d'Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos;
la directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Duran, i la presidenta de la Fundació
MRW, Josefina Domènech.    També han participat testimoniatges d'entitats socials i usuaris, i han assistit
representants de 50 equipaments, en un acte que s'ha celebrat en el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) i que ha finalitzat amb cançons i la lectura d'un manifest.   "PRESOS POLÍTICS"   El director
del CCCB, Vicenç Villatoro, ha obert la presentació i ha afirmat que l'espai es troba en tensió entre el paper
cultural com a espai de diàleg i la dificultat de viure amb normalitat la situació actual, en la qual ha dit que
amics de l'espai són "presos polítics", en referència als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez
i Jordi Cuixart.    El conseller Puig ha destacat que es tracta d'un projecte d'èxit, de creixement i de futur, com
demostra el fet que compleix amb la paritat de gènere i ha cridat tothom a garantir el dret a l'accés a la cultura,
en el que s'ha inclòs.    També ha emplaçat al fet que aquesta inclusió en el 2% dels aforaments sigui "un
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deure" per als equipaments culturals amb fons públics.    Duran ha destacat que Apropa Cultura ha animat a
fer un pas més i no parlar solament de l'accessibilitat, sinó també de cocreació, per posar aquests col·lectius
al centre de la creació artística, i Fandos ha coincidit en la necessitat d'estrènyer aquests vincles.    Des del
naixement del programa, fa onze anys, s'han registrat 1.769 centres i serveis socials que treballen amb
persones en risc d'exclusió social, i la iniciativa ha superat en aquest temps les 169.000 experiències culturals.
Desde el nacimiento del programa, hace once años, se han registrado 1.769 centros y servicios sociales que
trabajan con personas en riesgo de exclusión social, y la iniciativa ha superado en este tiempo las 169.000
experiencias culturales.
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Más de 90 espacios culturales participan en la Semana Apropa por la inclusión

Viernes, 20 de octubre de 2017

Barcelona, 20 oct (EFE).- Un total de 93 equipamientos culturales, 30 más que el año pasado, participan en
la presente edición de la Semana Apropa, que ofrecerá del 23 al 29 de octubre en diversos municipios catalanes
más de 200 experiencias culturales a personas en situación vulnerable y en riesgo de exclusión.

Apropa Cultura es un iniciativa que conecta las entidades sociales con los programadores culturales, que
reservan para este programa de cultura inclusiva el 2% de su aforo de temporada a un precio de 3 euros y
ofrece visitas y actividades adaptadas.

Una de las novedades de esta tercera edición es la incorporación de programadores privados, como el Museo
del Juguete de Figueres (Girona), la Sagrada Familia, Ibercamera, Grupo Mas i Mas y Concert Studio.

Asimismo, se han sumado cuatro ayuntamientos y el programa ya tiene presencia en 24 ciudades y municipios
de toda Cataluña, según ha anunciado hoy la directora de la Semana Apropa, Sònia Gainza.

La semana Apropa Cultura pretende facilitar el acceso a la cultura a personas que tiene dificultades para ver
una obra de teatro o una exposición.

También busca concienciar a la sociedad en general, al público habitual de los espacios culturales y a los
trabajadores de los equipamientos sobre la necesidad de hacer accesible la cultura a todos.

Para conseguirlo, cuenta con el apoyo económico de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Diputación de Barcelona, la Obra Social de "la Caixa" y la Fundación MRW.

En el acto de presentación del proyecto, celebrado hoy el CCCB, el conseller de Cultura de la Generalitat,
Lluís Puig, ha dicho que Cataluña es "un país de valores, que se manifiesta por todo lo que considera justo,
por lo tanto también se moviliza para hacer cumplir el derecho universal del acceso a la cultura para todos".

En la misma línea, la teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, ha subrayado que "la
cultura no es un privilegio, sino un derecho, y los equipamientos culturales públicos deben ser inclusivos todo
el año".
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La directora de la Semana Apropa ha añadido que "el alma, como el cuerpo, puede morir de inanición" y "la
cultura es un alimento necesario para todos, especialmente para las personas que acoge el programa, a las
que se les debe dar prioridad".

Además de las entradas a 3 euros en 93 equipamientos culturales de toda Cataluña, el programa también
ofrece visitas y actividades adaptadas.

Así, por ejemplo, las Cruïlla Apropa son unas actividades que consisten en que los trabajadores y usuarios
de un centro social visitan un equipamiento cultural y, posteriormente, los empleados de este equipamiento
visitan el centro social.

Algunos intercambios previstos dentro de Cruïlla Apropa son el del Gran Teatre del Liceu con los Centros
Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, L'Auditori de Barcelona con la Associació Saräu de discapacidad
intelectual y el Teatre Lliure con la Residència de Gent Gran Mil·lenari.

Además, el programa tiene una faceta educativa y organiza cursos de arte dirigidos a profesionales del ámbito
social y educativo, a la vez que ofrece formación en accesibilidad y diversidad para profesionales de
equipamientos culturales. EFE
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