VI Jornada educativa Joan Brossa

A partir del silenci

«Esteneu la detonació d’aquest
poema; després calleu
i diluïu-lo en el silenci
original.»

Joan Brossa

Presentació

Com cada any la Fundació Joan Brossa organitza una jornada educativa per
compartir experiències i donar veu als alumnes, als docents i als col·laboradors
amb els quals hem treballat durant el curs. Aquest curs 2019-2020 ha estat
especial: s’ha vist afectat per la pandèmia del coronavirus i ha paralitzat bona
part dels projectes en els quals estàvem treballant però, a la vegada, ens ha
permès de capgirar dinàmiques i de repensar models i formes de funcionar i de
comunicar-nos. I en aquest procés de reformulació hem decidit d’organitzar
una jornada educativa en format virtual perquè no volem que aquesta situació
ens aturi.
Des de la Fundació hem seguit treballant amb els centres educatius i amb els
nostres col·laboradors. Els circuits continuen en marxa. És per això que com
que la nostra i la vostra tasca continua, no podíem suprimir aquesta cita anual
tan esperada ni tampoc posposar-la a l’espera de saber què passarà d’aquí a
uns mesos. Així doncs, des del silenci, compartirem, parlarem i escoltarem. Us
convidem a acompanyar-nos-hi!

ORGANITZEN:

AMB EL SUPORT DE:

PROGRAMA

Dijous 2 de juliol del 2020

8.45h.

Connexió i comprovació tècnica

9h.

Presentació de la jornada ‘A partir del silenci’
Judith Barnés, responsable del servei educatiu de la Fundació
Joan Brossa.

9.15h.

‘Variacions’. Creació de rutes literàries des de la
mirada dels alumnes
Bàrbara Bayarri, educadora de la Fundació Joan Brossa; Cloe
Masotta, col·laboradora de la Fundació Joan Brossa; i Anna
Aznar i Judit Terrats, docents a l’Institut Milà i Fontanals
(Barcelona).

9.45h.

‘Cadenes poètiques en moviment’. Projecte itinerant de
creació poètica a l’aula
Magalí Homs, Tantàgora Serveis Culturals; Agustí Lloberas,
docent a l’Institut Joan Miró (Cornellà de Llobregat); Marc
Magrinyà, docent a l’Institut Ernest Lluch (Barcelona); Carles
Rebassa i Maria Sevilla, docents i poetes.

10.30h. ‘Arxiu de paraules’. Accions situades entre Joan
Brossa, l’Escola de Bordils i Experimentem amb l’ART
Experimentem amb l’ART; i Txell Andreu i Glòria Fernàndez,
docents a l’Escola de Bordils (Bordils).
11h.

‘Reciclar Brossa’. Projecte d’intervenció de l’entorn a
partir de la pràctica poètica.
Núria Cervera i Maria Lorente, docents de l’Escola Mossèn Jacint
Verdaguer (Barcelona).

11.30h. ‘Papiroflèxia brossiana’. Dinàmica creativa
Teresa Saborit, dinamitzadora cultural a VullEscriure.
12h.

Fi del primer acte
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Divendres 3 de juliol del 2020

8.45h.

Connexió i comprovació tècnica

9h.

‘Paraula, visió i acció’. Propostes creatives a l’aula a
partir de Brossa
Una capsa de Joan Brossa. Margarita Araguas, docent a
l’Escola Octavio Paz (Barcelona).
M’agrada la A. Lídia Llorca, docent de l’Escola Mossèn Jacint
Verdaguer (Barcelona).

9.40h. ‘Gla’. Diàleg creatiu amb Jordi Larroch
Patrici Batalla, docent a l’Escola Cooperativa El Puig
(Esparreguera); i Jordi Larroch, fotògraf.
10.10h. ‘Brossa-Verdaguer’. Projecte literari transmèdia
Unai Estavillo, Bernat Ibàñez i Abril Mas, alumnes al Col·legi
Sant Miquel dels Sants (Vic); i Sílvia Caballeria, docent al
Col·legi Sant Miquel dels Sants (Vic).
10.40h. ‘Ganivet’. Projecte educatiu performàtic
Laia Estruch, artista i performer.
11.10h. ‘Paisatges visuals i sonors’. Aplicació interactiva
Laia Torrents, Cabosanroque.
11.40h. Cloenda de la jornada
Dimas Fàbregas, director i docent a l’Escola La Immaculada
(Vilassar de Dalt).
12h.

Fi
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Informació pràctica i inscripció

Data
Dijous 2 i divendres 3 de juliol del 2020, de 9 a 12h.
Format
Virtual
Preu
Gratuït
Inscripció
https://inscripcions.fundaciojoanbrossa.cat/esdeveniments/apartir-del-silenci/
El període d’inscripció clourà divendres 26 de juny.
Destinataris
Docents de tots els nivells educatius, educadors, dinamitzadors
culturals, creadors i persones interessades o vinculades a la
innovació educativa.
S’entregarà un certificat a tots els participants i als assistents que
així ens ho demanin i que s’hi hagin inscrit prèviament.

#jornadaBrossa

Imatge de portada: 'Escala', de Joan Brossa, 1986-1988
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