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Catxirulo Lab organitza espais per a xiquetes i xiquets durant les vacances escolars.  
Espais de joc, aprenentatge, convivència que s’activen a partir de l’art com a eina pedagògica  
i que s’articulen al voltant d’una educació creativa, conscient, singularitzada i compartida.

Entenem aquests períodes de vacances no tan sols com un problema en l’organització familiar  
sinó com una estupenda oportunitat per a plantejar espais d’educació en els que les xiquetes i 
xiquets poden viure altres maneres d’aprendre, créixer i relacionar-se. 

Quina pedagogia proposem?

Per a nosaltres l’art és un mitjà i no un fi en si mateix. No entenem l'educació en l'art com un espai 
per a “fer” petits/es artistes sinó obrir la possibilitat que els infants senten curiositat per la pràctica 
artística (entesa de forma àmplia i contemporània) i la puguen incorporar a les seues vides com una 
ferramenta potent de desenvolupament crític, creatiu i conscient.

Plantegem una metodologia de treball singularitzada on el que pretenem és obrir imaginaris que els 
desperten les ganes de descobrir, aprendre i experimentar a través de l'art d'una manera lúdica.

Alternarem activitats més dirigides amb propostes obertes, ambients de treball autònom i espais de 
lliure circulació. Tot es fonamenta en el respecte cap als interessos dels xiquets i per tant ells seran 
els que decidiran si participar o no de les activitats que proposem, fomentant la cooperació educativa 
entre els mateixos infants i els adults que els acompanyen.

Com ho farem a l'escola d'estiu?

El funcionament de l’escola d’estiu serà modular. Cada setmana hi haurà un eix temàtic que articularà 
tot el que vaja passant a l'escola, tant a l'espai interior com a l'exterior que funcionaran com a espais 
diferenciats però complementaris.

Els eixos temàtics 
Els eixos temàtics seran elements abstractes relacionats amb el llenguatge visual i s’abordaran de 
forma indirecta. Cada un d’aquests elements ens serviran per a definir els ambients, els relats (contes, 
audiovisuals, històries,...), els jocs i les possibles eixides. També ens permetran abordar les pràctiques 
artístiques des de perspectives molt diferents relacionant artistes, estratègies, tècniques i materials.

Els espais 
Construirem tot això a partir de dos espais:  
la impremta (interior, sala de l’entrada) i el jardí (exterior, hort, sorral, pati).

En l'espai interior, al taller, estarà preparat com una completa impremta adaptada a l’ús dels infants: 
ferramentes d’estampació analògiques (impremta tipogràfica, coca de gelatina, tampons amb diferents 
materials, papers calcogràfics, maquina d'escriure...) i digitals (impressora, càmera fotogràfica, 
escànner, ordinador...).

En l'espai exterior hi tenim el petit hort de Meme, galledes, mànegues d'aigua, pales, rastells, 
gronxadors, pedres, insectes i plantes.



Les acompanyants 
En cada un d’aquests espais i hi haurà sempre una de les dues persones adultes de referència de 
l’escola d’estiu que actuaran com a acompanyants i facilitadores dels processos autònoms de les 
xiquetes i xiquets, generant propostes  puntuals, explicant històries o activant algun joc col·lectiu.

Cada una d'elles prendrà el rol dels oficis vinculats a l’espai (el d’impressora i el de llauradora), posem 
en relació aquests dos oficis com a paradigma d’oficis en procés de desaparició i en què el treball 
manual produïx creativament. Ambdós oficis molt relacionats amb la tradició valenciana i les vides de 
totes nosaltres.

A l’interior del taller hi estarà la impressora: treballa, coneix i acompanya amb les tècniques 
d’estampació i impressió al mateix temps que explica contes, anècdotes, inventa històries i posa en joc 
diferents artistes, materials i estratègies.

A l’exterior del taller estarà la llauradora: treballa, coneix i acompanya l’hort i tot el voltant de 
l’alqueria, no deixa d’explicar històries, trobar tot tipus d’artefactes suggerents amb els quals contar i 
recordar anècdotes i inventar jocs refrescants.

 

Com funcionarem?

Començarem el dilluns acollint-los i presentant-los el taller, coneixent l'espai, a les persones i les eines 
de treball que ens acompanyaran durant tota la setmana i acabarem el divendres amb una petita 
celebració de cloenda on seran ells els que ens mostraran, reflexionaran i compartiran el que han fet 
durant la setmana amb el format que ells vulguen triar.

Farem dues eixides setmanals: Els dimarts farem una xicoteta de mig matí a conèixer algun espai del 
barri (taller d'artista, copisteria, biblioteca, grafitis del carrer, cartells...). Els dimecres eixirem tot el 
matí fora de Meme (excursió a la platja, visita museu, Vivers, ...)

Més enllà del moment de les eixides, hi haurà tres moments del dia en el qual estarem tots junts amb 
una mateixa proposta: el moment d'arribada, l'esmorzar i el moment de cloenda. Fora d'aquests tres 
espais funcionarem amb els dos ambients per on els xiquets i les xiquetes es podran moure pels espais 
depenent dels seus interessos.

Cada dia començarà amb la presentació d'un referent en forma de conte, llibre, projecció, 
dramatització o joc que serà el punt de partida de la jornada i ens servirà per a reflexionar tots junts 
sobre les diferents temàtiques que plantegem, a continuació cadascú podrà triar per on continuar. 
Conscients que aquesta decisió de vegades no és una tasca senzilla, hi serem molt atentes per 
propiciar i suggerir diferents activitats personalitzades perquè cada infant trobe la seua manera de fer.

 



Aspectes pràctics

Ens trobarem cada dia a Escuela Meme, l'horari d'entrada i eixida és flexible des de les 9:00h. fins a 
les 13:30h. o les 15:30 h (qui es quede a dinar). Els dimecres que sí caldria ser puntual a l'entrada i a 
l'eixida, per poder aprofitar al màxim el temps de la sortida.

Les persones adultes que acompanyen als infants són sempre benvingudes i convidades a 
participar en qualsevol moment de l’escola d’estiu. Mirarem de tenir un intercanvi d’impressions a 
l’inici al tancament diari. Podeu expressar-nos tot allò que necessiteu: idees, queixes, inquietuds, 
contingències, etc.

Per esmorzar tindrem sempre fruita, però si preferixen, poden portar el seu esmorzar de casa.

Portar cada dia: tovallola, calçat d'aigua i crema solar.

Si algun infant s’ha de quedar a dinar de forma puntual, cal que ens ho faça saber amb 24 hores 
d’antelació per poder preveure el menú i cal que abone 10 euros al matí.

L’escola d’estiu 2017 Catxirulo Lab està dirigida a famílies de l’Associació Escuela Meme.


