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BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

● Transformació d’infants i joves a través de les Arts Escèniques
● Arrelat al territori

PRINCIPAL OBJECTIU

● Millorar la vida d’infants i joves generant oportunitats, des de la diversitat, la convivència i 
el treball en xarxa 

“Si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan sino que pediría medio pan y un libro."
Federico García Lorca



RESPONEM A NECESSITATS

● Expectatives de futur i pensament crític
● Benestar emocional (Salut)
● Aprenentatge amb vivències positives
● El dret dels infants i joves a la pràctica artística
● Superar la segregació 
● Cohesió social i d’equips

(empoderament i comunitat)



MESURES D’EQUITAT

● Gratuïtat d’accés
● Beques a l’Escola d’Arts Escèniques
● Inclusió (la persona al centre)
● Perspectiva de gènere i d’interseccionalitat (guanyar espai i temps) 



CONNEXIÓ D’AGENTS I D’APRENENTATGES

● Projectes arrelats i adaptats al territori (competències)
● Intervenció en ones concèntriques (infant/jove, grup classe, professorat, claustre, famílies, 

veïnatge, barri, ciutat...)
● Centres educatius (escoles, instituts, IFE, UEC, etc), esplais, CAPs, Hospital de Bellvitge, 

Salut Mental, Associació de Comerciants, equipaments municipals, espai públic, serveis 
municipals (Cultura, Educació, Joventut, Mediació, Guàrdia Urbana, Serveis Socials, Dona, 
etc.), Universitat de Barcelona, U. Pompeu Fabra,
i d’altres entitats i agents del territori.



IMPACTE: IGUALTAT I OPORTUNITATS

● Empoderar nena, jove, dona
● Crear xarxes de suport mutu
● Donar eines al claustre (convivència-competències)
● Desenvolupar el pensament crític – Ciutadania activa
● Benestar de la persona
● Canviar de perspectiva



APRENENTATGES I REPTES

● Intervenir amb intensitat i d’hora
● Vivències positives
● L’espai “extra-escolar” també és un lloc d’aprenetatge
● Benestar de la comunitat educativa
● La complexitat com a oportunitat
● Optimització dels recursos de la ciutat i reconeixement dels projectes d’èxit
● Aprenentatge i experiència per evitar el col·lapse del sistema
● Transformant el Present d’infants i joves construïm el Futur de L’H 

https://plaudite.org

“El teatre fa aparèixer el cor comú a totes les persones, en això és el més eficaç vehicle de pau."
Jean Louis Barrault


