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AGRAÏMENTS Caminem juntes
Construïm projectes

Entitat de la nostra ciutat amb la qual ens

vinculem per segon curs i amb qui tenim un

conveni de col·laboració.

ESCOLA D'ART DE TORTOSA

PILAR LANAU

Programa del Departament d'Educació al

qual participem des del curs 2020-2021.

PROGRAMA D'INNOVACIÓ ARA ART

GLÒRIA JOVÉ
Mestres de l'escola.

Infants.

Famílies.

COMUNITAT EDUCATIVA

Directora de l'Escola d'Art. Forma part de
l'equip impulsor del projecte.

Assessora del programa d'innovació,

acompanyant de l'equip impulsor.

Experts de diverses entitats.

Artistes contemporanis i del territori.

ENTITATS

ESCOLA SANT LLÀTZER

Construïm Relats



Un dels màxims objectius del projecte de centre és

promoure aprenentatges globalitzats basats en la

curiositat, la creativitat, l’ús funcional del llenguatge

i la descoberta. Per aquest motiu pensem que el

llenguatge artístic és un dels llenguatges que ens

permet comunicar-nos i expressar-nos i, per tant, ha

de formar part dels processos d’aprenentatge dels

nostres infants.

Construïm relats és un projecte que ens permet donar

cabuda a una nova perspectiva de l’art com a

reivindicació de les grans problemàtiques relacionades

amb el nostre entorn.

Per tant, fruit d’aquest projecte, connectem l’art amb la

natura com a llenguatge d’expressió i de reivindicació. 
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OBJECTIUS
DEL
PROJECTE

QUÈ ES VOL
ACONSEGUIR?

POTENCIAR LES ARTS PER MILLORAR LES CAPACITATS I LES COMPETÈNCIES
BÀSIQUES DE L'ALUMNAT.

GENERAR ESPAIS DE TREBALL EN XARXA ENTRE ELS DOS CENTRES.

D’EXPRESSIÓ, DE CRÍTICA I REIVINDICACIÓ SOCIAL.

REALITAT SOCIAL I CULTURAL.

CONNECTAR EL PROJECTE DE CENTRE “SOM TRIBU" AMB L'ART.

CONVERTIR ESPAIS EXTERIORS DE LA NOSTRA CIUTAT EN EXPOSICIONS I
INSTAL·LACIONS ARTÍSTIQUES PER TAL DE FOMENTAR L’ART DAVANT LA CRISI
CULTURAL ACTUAL.

FOMENTAR EL LLENGUATGE ARTÍSTIC COM A EINA DE COMUNICACIÓ, 

VINCULAR ELS PROCESSOS ARTÍSTICS CONTEMPORANIS AMB LA NOSTRA 



PROCESSOS 
 INTERVENCIONS 

+

Compartim processos. 
Capturem instants. 
Revivim experiències.

TRIBUS DE L'ESCOLA



Els infants s'adonen que alguna

cosa està passant els dies que

sortim a Escola Natura, un fet

que no ens agrada. 

Cal aprofitar els raonaments

crítics dels infants per avançar

com a éssers socials i com a

societat.

Detectem
COLI
          ART

L'art ens permet comunicar i

expressar les nostres emocions i

sentiments i donar a conèixer als

altres els nostres neguits.

Preparem

Buscar diferents solucions entre

tots i totes ens enriqueix com a

persones i ens permet actuar

amb més força.

Reflexionem

ESCOLA SANT LLÀTZER

CONSTRUÏM RELATS

Tribu Libèl·lula



Mi lan  Kunde ra

Els nens no són el futur perquè algun dia es faran grans, sinó
perquè la humanitat s'aproximarà cada vegada més al nen, perquè

la infància és la imatge del futur.
 



Al solar i a la pista observem i alumini

que no és nostre trobem!

ObservemI LES BOLES,
ON VAN?

Creem cartells individuals que

esdevindran 3 de col·lectius: 

AQUÍ NO, AQUÍ Sí.

Creem

Recollim i pensem: què en

farem? Tirar-les a la pista i fer

camins fins a les papereres, fer

cartells, fer una gran bola de

paper d’alumini...

Reflexionem

ESCOLA SANT LLÀTZER

CONSTRUÏM RELATS

Tribu Papallona



Fem  ro t l l ana ,  ob r im  conve rses ,  fem  l a  nos t ra  g ran  bo la ,  mos t rem  e ls
nos t res  ca r te l ls  i  p roposem  ben  fo r t :  ENS  AJUDAREU?

Aquí no, aquí si.



Observem que el nostre entorn està

ple de caques. Decidim fotografiar-

les per fer una recollida de tota la

quantitat. 

ExploremPUDO
            ART

Elaborem caques amb fang, afegint

el missatge: RECULL-ME!

Creem

Escollim un lema que expressi el

que pensem, el que no ens

agrada. 

Expressem

ESCOLA SANT LLÀTZER

CONSTRUÏM RELATS

Tribu Formiga



"No  vo lem  caques"

El dia 11 de juny sortim al carrer per reivindicar el nostre lema a
través del rap.



Veiem molta brossa per tot

l'entorn. No podem estar

recollint sempre la brossa de

tothom. 

Cal conscienciar la gent.

Observem i
pensemCAMINS DE 

BROSSA
Fem cartells i marquem el camí 

 fins als contenidors. 

 Decidim

ESCOLA SANT LLÀTZER
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Tribu Aranya



La  veus  de ls  x i que t s  i  x i que tes  s 'esco l ta  en  una  cançó  c reada  pe r  a
l 'ocas i ó .  

El dia acordat, 10 de juny,  fem el nostre camí amb les fletxes i pedres. 
 



Una recomanació de lectura ens

desperta i ens fa adonar que hem

de cuidar casa nostra. Descobrim

una notícia sobre una tala

d’arbres que ens fa créixer una

necessitat de defensar allò que és

de tothom. 

Despertem
ARBRES
AUTÒCTONS

Volem que la gent obri els ulls i

no es quedi quieta. 

Comuniquem

Preparem amb il·lusió allò que

volem que senti tothom. Ens

assessorem d’experts que ens

guien en el nostre camí.

Preparem
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Tribu Garrofer



“  Es t i c  mol t  emoc iona t ,  amb  e l  menuts  que  som  i  anem  a  fe r  a lguna  cosa
mol t  gegan t .  Se  n ’assaben ta rà  mol ta  gen t  d ’a l lò  que  re iv i nd iquem . ”

Arriba el dia i la veu d’un infant de la tribu es fa sentir:
 



Espais de conversa i reflexió: un

infant de la tribu comparteix una

preocupació. 

No entenc per què ha passat

això. Era aquesta l’única manera

de solucionar-ho?

Connectem
SOM 
NATURA

Volem que sigui més gent la que

demani també una Tortosa

verda, una Tortosa que estima la

natura.  

L’art ens ajuda a comunicar

sense barreres!

Creem

Sentir que formem part de la

natura, que la natura és casa

nostra. 

M'agrada sentir la natura als

meus peus!

Experimentem

ESCOLA SANT LLÀTZER
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Tribu Olivera



“Avu i  pod rem  exp ressa r  e l  que  no  ens  ha  ag rada t ! ”

El dia 9 de juny ja ha arribat. Molta emoció per compartir tot
l'aconseguit amb la il·lusió i amb el treball de tots plegats.

 



Recorreguts al voltant de l’escola

que ens permeten adonar-nos de

la vida i la mort que ens envolta.

"Volem un bosc per a l'escola.

Conservem els arbres que hi

ha!"

Observem

NATURA

Les mans de tota la tribu creen

petites boletes de llavors per

escampar la vida allà on arribin.

"La natura m'ajuda a veure la

vida!" 

Elaborem
Repensem els espais que ens

envolten i imaginem com ens

agradarien que fossin. La natura

es converteix en l'única

protagonista. 

 "M’agrada observar la natura,

descobrir-la... Estar en ella.”

Somiem

ESCOLA SANT LLÀTZER
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Tribu Pi



Volem una escola, un barri i un món més natural, on tots els infants
puguem viure i habitar la natura cada dia. 

 
 “A  l a  na tura  em  sen to  LL IURE . "



Després de llegir una notícia

sobre una tala d’arbres massiva a

la ciutat es plantegen diverses

preguntes, una d’elles i la que

serà l’eix del projecte: què faran

ara els animals que vivien a

aquests arbres?

Reflexionem

LA VIDA ALS
ARBRES DE
LA CIUTAT

Elaborem cartells artístics i

confeccionem unes màscares

representant a éssers vius per

transmetre el missatge.

Elaborem

A partir d’una sèrie d’hipòtesis,

es plantegen unes quantes

preguntes a les que donarem

resposta a la sortida guiada amb

la Laura del GEPEC.

Investiguem

ESCOLA SANT LLÀTZER
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Tribu Ametller



Deixem petjada al nostre barri donant a conèixer la nostra
reivindicació.

 
10  de  juny  de  2021

In te rvenc ió  a r t ís t i ca .  Rambla  de  Ba rce lona .



Coneixent i descobrint artistes

que combinen les pedres amb

altres materials.

Investiguem
SOM 
RECORDS

Escultures humanes fetes amb

filferro i paper que prenen vida i

es fusionen amb les pedres. 

Aconseguim

Creant estructures interiors i

capes que no es veuen. 

Anem a la font d’inspiració per

crear la nostra obra.

Elaborem
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Tribu Argila



11  de  juny  de  2021

In te rvenc ió  a r t ís t i ca .  Plaça  de  Ba rce lona  (Me rca t  de  To r tosa ) .  

Cada personatge, cada ànima, expressa un moment, un sentiment o un
record que ha quedat fixat a la pedra, com la memòria i com el temps.

 



Descobrim el refugi tapiat del

barri de Sant llàtzer. Entrevistem

a la gent del barri i confirmem la

nostra hipòtesis, pràcticament

ningú coneix o sap que hi ha un

refugi al carrer Vic.

InvestiguemSILENCI

Treballem en els diferents espais

corresponents a la intervenció

artística.

Aconseguim

Per reivindicar artísticament la

memòria històrica dels nostres

avantpassats decidim anomenar

la nostra obra "Silenci". Acordem

com volem representar-la.

Elaborem
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Tribu Còdol



11  de  juny  de  2021

In te rvenc ió  a r t ís t i ca .  Plaça  de  Ba rce lona  (Me rca t  de  To r tosa ) .  

El silenci és el resultat de no parlar, de caure en l'oblit, de la desconeixença, ja
sigui per temor o per voler oblidar. Això fa que descuidem el nostre passat i el

perdem. 



Què és? Per a què serveix? La

podríem restaurar!!! 

Investiguem

TRINXERES

Arrelem noves idees. Compartim

i construïm el nostre relat.

Aconseguim

ESCOLA SANT LLÀTZER
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Tribu Calcària



11  de  juny  de  2021

In te rvenc ió  a r t ís t i ca .  Plaça  de  Ba rce lona  (Me rca t  de  To r tosa ) .  

Escenifiquem la nostra performance. Una placa ens servirà per recordar el nostre
passat, per continuar caminant pel nostre futur. 



Fem recerca, investiguem,

compartim, reflexionem i

documentem tot el procés que

ens ajuda a fer camí.

DocumentemREFUGIS A
LA NATURA

Ens vinculem amb l’espai, el

conquistem, el fem nostre! 

Connectem

Quin és el meu refugi? Com és

l'espai on em sento lliure? 

Espais de creació i

experimentació que fan volar la

nostra creativitat. 

Experimentem

ESCOLA SANT LLÀTZER
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Tribu Arena



Veu ,  mús i ca ,  dansa  i  l a  cons t rucc ió  en  d i rec te  d 'un  refug i  es  fus i onen  pe r
re la ta r  com  l es  i dees  oposades  poden  esdeven i r  un  mo t iu  d 'op ress i ó  i  de

manca  de  l l i be r ta t .  I  tu . . .  de  què  e t  refug ies?

Crit de llibertat.
Presentem les nostres creacions. 



#SOM TRIBU
#CAMINEMJUNTES

Projectes que desperten emocions i aprenenatges
Projectes que arrelen amb el nostre entorn i
refermen els vincles amb la comunitat.  

ESCOLA SANT LLÀTZER

Construïm Relats


