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LLENGUATGES ARTÍSTICS I CULTURA DE PAU:

ARPILLERES

De gener a juny 2021
"Mestres, professionals de serveis d’atenció a la comunitat o líders
comunitàries amb ganes de mirar-se endins"
Amb el llenguatge artístic i les Arpilleres desenvoluparàs la CREATIVITAT, la
resiliència i la resolució de conflictes a partir de les pròpies històries i
narratives personals. Connectaràs amb la teva CAIXA D'EINES I els teus
propis RECURSOS a través de les EMOCIONS.
Amb l'ESTIMULACIÓ ARTÍSTICA descobriràs el poder de l'ART com a font de
coneixement i aprenentatge de cultura de pau i de comunicació noviolenta a
partir de narratives tèxtils col·lectives.
El llenguatge artístic i les arpilleres són una EINA DE TRANSFORMACIÓ
SOCIAL dins i fora de l'aula a partir de la co-creació d'espais artístics
individuals i col·lectius.

Certificat:
Departament d'Educació,
Generalitat de Catalunya.

Web del projecte:

arpilleresescolapau

Inscripcions:

Curs gratuït

Formulari de preinscripció

Amb el suport de

T'agradaria
connectar amb les
teves eines internes
per processar
situacions de dolor
personals i
col·lectives?
T'agradaria
transformar-les
generant
intervencions
educatives o socials,
dins i fora de les
aules i/o a la teva
comunitat?

Objectius del curs
Introduir conceptes claus per a la cultura de pau (conflicte, pau, provenció).
Conèixer i practicar la metodologia "Teixint fils d'emocions i cohesió social des
de l'art".
Desmecanizar i entrar en contacte amb la creativitat sense judici.
Aprendre i construir ponts, des de l'intercanvi Barcelona-Hondures i professoratprofessionals i líders comunitaris.
Practicar la comunicació transformadora professorat i professionals d’atenció a la
comunitat.
Incentivar dinàmiques de cura mútua i de gestió emocional en situació de crisi i
emergència (COVID-19)

Formadores:
Neus Bartrolí Pascual
nbartro@yahoo.es
És professora a l'Institut Euclides. Postgrau en Administració Educativa i Postgrau en
Orientació Educativa i Desenvolupament Humà (Colòmbia 1995). Comunicadora social i
periodista (Colòmbia 1997). Diplomada en Cultura de pau i gestió de conflictes (2001).
Postgrau en Salut Mental en Situacions de Violència i catàstrofes naturals (2002).
Màster en Artteràpia (2009). Postgrau en intervenció sistèmica breu en violències
familiars (2014). Ha treballat en suport psicosocial amb diverses organitzacions
catalanes, colombianes, veneçolanes i equatorianes. Coordinadora Pedagògica línia
GAC-Madrid (2009). Creadora de la Metodologia Teixint fils d'emocions (TFE) i de el
Projecte Educatiu Interdisciplinari "Les nostres històries fan història" amb la tècnica
tèxtil de les arpilleres (2010). Coordinadora d'el projecte TFE pau i art (BarcelonaHondures) amb l'Escola Cultura de Pau-UAB. (2020). Coautora de el llibre "Violència
Col·lectiva i salut mental, Context, trauma i reparació" (2013).

Marina Caireta
marina.caireta@uab.cat
És formadora i investigadora en l'àrea d'educació per a la pau de l'ECP, des d'on
impulsa projectes d'educació per a la pau. Màster en Educació Ambiental.
Postgraduada en Cultura de Pau per la UAB, en Expressió, Comunicació i Llenguatges
en la Pràctica Educativa i en Treball Corporal Integrativa per la UB. Formada en
Gestalt. Premi Evens d'Educació per la Pau 2011. Autora de «L'educació per a la pau i
la convivència en el marc escolar. Una mirada des de la formació de professorat »i
coautora de" Jocs de Pau. Caixa d'eines per educar per una cultura de pau », i de"
¡Discrepància benvinguda! Guia pedagògica per al diàleg controvertit a l'aula ", entre
altres materials.

Facilitadores:

Waleska Álvarez Pavón
Arquitecta, dissenyadora i mestra
d'arts plàstiques.
rwaleskaalvarez@gmail.com

Aixa Dulcey Álvarez
Psicòloga, màster en
gestió cultural i diplomada
en cultura de pau
aixadulcey@gmail.com

Alba Sanfeliu Bardia.
Promotora
d'activitats d'educació per a la
pau, música i professora de ioga.
albasanfeliu@gmail.com

Amb el suport de

Cécile Barbeito
Investigadora i
formadora en educació per
a la pau.
cecile.barbeito@uab.cat

