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ARTS + IES és un projecte creat per l´Espai jove Boca Nord.  

Contacte  934299369 / ana@bocanord.cat (Ana Manaia).  
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ARTS+IES/DE BOCA EN BOCA és una proposta educativa i cultural que l´Espai 

Jove Boca Nord ofereix als centres educatius que treballen amb  adolescents i joves del 

Districte d´Horta-Guinardó amb l´objectiu de crear vincles i afavorir el teixit comunitari. 

La cultura es transmet de boca en boca i és així com nosaltres volem que aquest projecte 

arribi als joves doncs creiem que és la forma més propera i personal de connectar i captar la 

seva motivació.  

De BOCA EN BOCA, perquè l´ESPAI JOVE BOCA NORD vol generar espai humà on es doni 

l´intercanvi d´experiències.  

De BOCA EN BOCA, ja que hem de posar en valor els espais socials al nostre abast per crear 

vincles i esperit participatiu.  

De BOCA EN BOCA, doncs és aquesta la forma primigènia de l’ésser humà per comunicar-se i  

conviure, tot transmetent valors socials i culturals.  

 

 

 

Ens plantegem els següents objectius:  

• Enfortir la relació entre els centres educatius que atenen a adolescents i joves del territori i 

l´Espai Jove Boca Nord.  

• Oferir eines educatives i culturals de qualitat als centres educatius durant la seva programació 

anual. 

• Difondre l´activitat del centre juvenil  i cultural Boca Nord a la població adolescent i juvenil i 

als professionals de l´educació del districte Horta-Guinardó.  

• Potenciar el treball en xarxa entre l´equipament i els centres educatius, aprofitant els 

recursos i afavorint el teixit comunitari. 

• Estimular les inquietuds dels adolescents i joves atesos en la vessant més sociològica i 

humanística, així com la artística i cultural des d´un espai proper referent del territori.  

• Generar vincles i sinèrgies entre els joves i l´espai que pugui crear espais de participació i 

col·laboració.  

• Estar oberts a propostes i suggeriments que ens proposeu des d´altres enfocaments que 

puguin enriquir la nostra tasca.  
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L´ESPAI JOVE BOCA NORD 

 

L’Espai Jove Boca Nord és un equipament juvenil i públic del Districte d’ Horta-Guinardó que té  la 
voluntat de donar resposta a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves. 

Des de l’Espai Jove Boca Nord pretenem facilitar serveis per a la joventut del districte i de la ciutat 
amb recursos i espais que dignifiquin les condicions dels joves. Parlem de 2.300 m2 dels joves i 
pels joves. Parlem d’un model d’equipament que disposa de recursos per oferir espais i 
programacions altament singularitzades. 

Per aconseguir aquesta fita la programació és diversa i oberta a tot tipus d’activitats i propostes. 
Prevalent les més emergents i donant cabuda a aquelles que, pel fet d’estar proposades pels 
joves,  tenen  dificultats per trobar altres espais  dins la ciutat. 

Ara mateix, l’Espai Jove Boca Nord desenvolupa un munt d’activitats, de disciplines i àmbits molt 
diferents. No és fruït de la casualitat, al llarg dels darrers anys  al Boca Nord s’ha treballat molt 
per adaptar els diferents espais a les necessites autèntiques que tenien les associacions juvenils i 
els grups de joves del Districte. I és això mateix el que volem continuar fent. Sempre amb l’ànim 
de facilitar les coses als/les joves. 

L’actuació integral de l’equipament cobreix els següents àmbits: 

• Suport a les iniciatives individuals i/o de grups juvenils. 
• Foment de la participació del teixit associatiu formal i no formal  recolzant 

l’associacionisme juvenil al Districte. 
• Programació cultural estable: concerts, exposicions, jornades, cicles culturals, 

xerrades i arts escèniques i plàstiques.  
• Suport a la creació jove amb espais i recursos especialitzats: bucs d’assaig, 

assessorament de projectes, aules tecnològiques, tallers, cessió d’espais. 
• Espais relacionals, d’aprenentatge, lleure i creació d’ampli espectre adequats als 

interessos dels joves. 
• Assessorament acadèmic i laboral (CAAJ). 

 

METODOLOGIA DEL PROJECTE 
 

El projecte, tal i com veurem desprès amb mes detall, es concreta en 9 tallers amb temàtiques i 

formats diferents i vinculats a activitats que ja es duen a terme a l´Espai Jove Boca Nord i per les 

quals apostem com a eines educatives poderoses, eines que valorem properes al món dels 

adolescents i joves perseguint la seva motivació i implicació.  

Ens plantegem uns espais de treball  grupal dirigits per professionals talleristes especialitzats en 

cada matèria, utilitzant una metodologia activa i participativa que promogui l´intercanvi de 

coneixements, el pensament i la creativitat. Així mateix, comptarem amb el potencial i el poder 

del grup per generar una ambient on sigui possible treballar valors de convivència i respecte a la 

diversitat tot dirigit de forma constructiva i flexible. 

 



TEMÀTIQUES, FORMATS i AFORAMENT 
 

Oferim un ampli ventall de temàtiques i formats per tots els joves que cursen els diferents 

ensenyaments oficials.  

✓ 1r cicle d´ESO (1r i 2n d´ESO) 

✓ 2n Cicle d´ESO (3r i 4rt d´ESO) 

✓ PFI 

✓ CAM (Curs d’accés a Grau Mig) 

✓ CFGM 

✓ CAS (Curs d’accés a Grau Superior) 

✓ CFGS 

✓ Batxillerat.  

Els centres podeu escollir aquells tallers que valoreu més interessants per la vostra població tenint 

en compte l´aforament màxim especificat al quadre resum dels tallers.  

L´aforament màxim de cada activitat pot ser cobert per diferents classes i centres. La gestió de 

l´aforament es concretarà segons les reserves que es vagin formalitzant per ordre de demanda. 

Es a dir, a la mateixa activitat podran confluir diferents centres i/o classes.  

 

HORARI i DURACIÓ 

Les activitats es duran a terme un dijous al mes en horari de matí a l´Espai Jove Boca Nord i 

tindran una durada màxima de dues hores.  

Totes les activitats proposades son totalment gratuïtes pels centres educatius.  

 

 

 



RESERVES 
 

 

 

Segons aquest plantejament de l´aforament de cada activitat serà imprescindible fer una reserva 

amb antelació de les places que es preveuen que cada centre educatiu podria cobrir. 

Ana Manaia      ana@bocanord.cat 

                                                               Telèfon     934299369 
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TALLERS: QUADRE RESUM I FITXES  
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ALUMNES DE CENTRES EDUCATIUS DEL DISTRICTE D´HORTA-GUINARDÓ 

CURS 2017-2018 

  
TALLER 

 
AFORAMENT  

 
TEMÀTICA 

EDATS/ETAPES 
EDUCATIVES 
ORIENTATIVES 

 
OCTUBRE 

19/10 
(Passat) 

Xerrada + taller 
 “De la història a les 
tècniques bàsiques del 
graffiti” 

 
60 
 

DIBUIX I PINTURA: 
GRAFFITI 
 

 
Qualsevol edat 
/etapa 

NOVEMBRE 
16/11 

(Passat) 

Xerrada sobre Danses 

Urbanes + mostra 

espectacle   

 
120 

MÚSICA I DANSA:  
DANSES URBANES 

 
Qualsevol 
edat/ etapa 

 
DESEMBRE 

14/12 

Xerrada i concert a càrrec 

d´una banda de música 

resident 

 

 
90 
(encara hi ha 
places) 

 
MÚSICA 

 
A partir dels 14 
anys 

GENER 
25/01 

Visita guiada + taller sobre 
exposició artística 

 
90 
(encara hi ha 
places) 

 
ARTS VISUALS  

A partir dels 16 
anys 

 
FEBRER 
22/02 

Taller de ràdio: col·loqui 

sobre “Alimentació 

responsable i Indústria 

alimentaria” + visita 

instal·lacions ràdio.  

 
120 
(encara hi ha 
places) 

 

ECOLOGIA I 

ÉTICA:  

ALIMENTACIÓ 

RESPONSABLE 

TÉCNIQUES DE 

RÀDIO 

 

 

 

A partir dels 16 

anys 

MARÇ 
15/03 

Presentació d´un fanzine 
 

 
60 
(encara hi ha 
places) 

AUTOEDICIÓ 
FEMINISME 

A partir dels 14 
anys 

ABRIL 
19/04 

Taller sobre creació 
audiovisual 

 
60 (places 
exhaurides) 

AUDIOVISUALS: 
CREACIÓ I VIDEO 

A partir dels 14 
anys 

 
MAIG 
17/05 

Visita guiada + taller sobre 
exposició artística 
 

 
90 
(encara hi ha 
places) 

 

ARTS VISUALS 

 

A partir dels 16 

anys 

 
JUNY 
7/06 

Xerrada i dinàmiques a 
càrrec d´una companyia 
teatral resident 

 
60 
(encara hi ha 
places) 

 
TEATRE 

 
A partir dels 14 
anys 

 

 

 

 



OCTUBRE 19/10 

Xerrada + taller: 

“De la història a les tècniques bàsiques del graffiti” 
Taller teòric i pràctic on es presenta la història del graffiti en els seus inicis, per continuar de 

forma pràctica a aprendre alguna de les tècniques mes conegudes (tipus de caps, diferents 

espessors dels traços, profunditat, geometria, esbós, 3D, brillantor, etc). 

 

Durada part teòrica: 30 min 

Durada part pràctica: 1,30 h 

 

Lloc: Boca Nord 

Part teòrica: aula 

Part pràctica: pati de llums 

 

A càrrec d´un artista graffiter i una entitat d´art urbà. (Contorno Urbà / Difusor) 

 

OBJECTIUS 

- Aprendre tècniques de dibuix i pintura específiques del graffiti.  

- Potenciar l´expressió i la comunicació mitjançant el graffiti. 

- Valorar un tipus d´art amb una polèmica social intrínseca. 

- Conèixer la història del graffiti a Barcelona i d´altres llocs d´interès. 

- Apreciar la diferència entre vandalisme i art urbà.  

 

‘’El graffiti compleix una funció d’apoderament i cohesió social, i constitueix una eina  

molt útil de cara al treball comunitari, sobretot en joves’’ (Xavier Ballaz, 2009, p. 137) 

‘’El graffiti pot ajudar a dotar als alumnes d’eines per expressar-se artísticament a través 

de la creació i apreciació, imposar límits d’autocontrol sobre la base del respecte, així com 

comprendre i acceptar els diferents punts de vista, el respecte cap als altres i les seves 

opinions’’ (Zamorano Galán, 2011, p.1). 

Trobem  rellevant  que el  graffiti  es  presenta  per  als  joves  com  a  una  alternativa  

educativa important, encara infravalorada, però amb una gran projecció gràcies al seu 

potencial motivador i atractiu, per ser actual i proper ja que aquesta activitat neix des de  

la  joventut  cap  a  la  societat. 

 

 

 

 



NOVEMBRE 16/11 

Xerrada sobre Danses Urbanes + Mostra espectacle 

 
L´activitat consisteix en una xerrada introductòria per al conjunt de l´alumnat recolzada per 

materials audiovisuals i demostracions en directe dels ponents.  

Els ponents exposaran els contextos sòcio-culturals i musicals d´aquestes danses, facilitant 

una reflexió que connecti allò tractat amb la pròpia realitat de l´alumnat. Donat que aquestes 

formes d´expressió procedeixen de barris populars i estan impulsades principalment per 

joves, el discurs connecta amb els propis alumnes  ja que s´estableix una correlació amb la 

seva pròpia realitat i la forma d´interactuar i socialitzar entre ells a partir de la música i el 

ball.  

Durada part teòrica: 1 h  

Durada part pràctica: 1 h  

Lloc: Boca Nord 

Part teòrica: sala d´actes 

Part pràctica: sala d´actes 

A càrrec de Guille Vidal-Ribes i Javier Casado, amb la col·laboració del festival HO 

OBJECTIUS: 

-El principal objectiu és fomentar entre els joves l´expressió artística mitjançant el ball i la 

música, en concret a partir d´uns llenguatges que els són molt propers, les danses urbanes 

i la cultura hip-hop.  

- Conèixer el context sociocultural de les danses urbanes des dels seus orígens fins a 

l’actualitat. 

- Obrir espais creatius, cooperatius i interculturals a partir de danses i músiques que 

encarnen aquests valors.  

- Donar a conèixer formes d´expressió creades per adolescents als anys 70 a partir de la 

música, el moviment i la pintura.  

El terme dansa urbana es refereix a tot tipus de ball, tant improvisat com coreografiat, que es 

balla amb la música hip hop. Això engloba una gran varietat d’estils, els quals han estat creats 

al carrer, per aquest motiu se’ls anomena danses urbanes. 

Tot i que quan sentim dansa urbana, sempre pensem amb balls creats al carrer, avui en dia, i 

cada vegada més, s’està mobilitzant cap al món més comercial, i ja no només s’aprèn al 

carrer, sinó també en escoles de ball i en complexes esportius.  

Per algunes persones, el hip hop només es una manera d’entreteniment i lleure, per a altres 

s’ha convertit en un nou estil de viure, ballant professionalment i guanyant-se la vida amb el 

que realment els hi agrada.  
 

 



DESEMBRE 14/12 

Xerrada i concert a càrrec d´una  

banda de música jove resident a Boca Nord 
Xerrada amb càrrec d´una banda de música resident a l´Espai Jove Boca Nord on   explicaran la 

seva trajectòria i els seus objectius com grup i com a músics. En aquest espai es generarà un 

diàleg amb els assistents i un intercanvi d´experiències.  

La part més pràctica serà un concert a càrrec del grup invitat.  

 

Durada part teòrica: 1 h  

Durada part pràctica: 1 h  

 

Lloc: Boca Nord 

Part teòrica: sala d´actes 

Part pràctica: sala d´actes 

 

       

       A càrrec d´una banda de música jove resident a l´Espai Jove Boca Nord.  

 

 

OBJECTIUS 

 

- Conèixer de forma directa els primers passos d´una banda de música.  

- Conèixer com s´organitza i funciona, així com les necessitats d´emprenedoria d´ una 

banda de música.  

- Vivenciar la preparació d´una actuació i el fet del directe.  

 

 

La música és una de les expressions més fabuloses de l’ésser humà ja que aconsegueix 

transmetre de forma immediata diferents sensacions, esdevenint un complex sistema de 

sons, melodies i ritmes  que l´home ha anat descobrint i elaborant per obtenir infinitat de 

possibilitats diferents. La música permet l’ésser humà expressar sentiments i canalitzar-los. 

Així la música és una forma de comunicació amb un mateix i amb els altres.  

 

 
 

 

 



GENER 25/01 

Visita guiada + taller sobre exposició artística 
 

Es proposa una visita guiada de la mà de/dels artista/es en exhibició i una segona part que 

consisteix en un taller pràctic que serveixi per conèixer i comprendre tècniques i processos 

que utilitzen els artistes en l´exposició present.  

 

 

Durada visita: 1 h  

Durada part pràctica: 1 h  

 

 

Lloc: zona exposició 

 

 

       A càrrec dels artistes en exhibició 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Conèixer de forma directe l’artista i el seu treball expositiu.  

- Poder qüestionar qualsevol tema sobre la seva obra. 

- Viure l´univers de l´art i els espais expositius.  

- Conèixer, participar i experimentar els procés creatiu de l´artista. 

- Conèixer les diferents etapes d una exposició: de la creació al muntatge, fins i tot 

l´exhibició.  

 

 

L´art pot ser una forma d´obrir finestres al món de la creativitat per als joves, una forma de 

despertar inquietuds i interessos que moltes vegades no troben al seu abast, és per això 

que pretenem oferir un espai d´introspecció als joves que visitin les nostres exposicions, i un 

espai de compartir la visió de cadascú oferint eines per analitzar les obres exposades.  

 

 
 

 

 

 



FEBRER 22/02 

Taller de introducció a la ràdio i mitjans de comunicació + col·loqui (tema 
alimentació responsable (?) pot ser que canvi)  

Aquesta proposta està organitzada en format de ràdio en directe, començant per un col·loqui 

entre experts en la matèria de l´alimentació responsable i la indústria alimentària. En aquesta 

part es farà una exposició sobre el tema, donant eines pel pensament crític i el coneixement 

sobre aquest àmbit.  

La segona part serà un espai de debat sobre els temes exposats on els mes important serà la 

participació dels alumnes assistents.  

Al final es farà una visita a l´espai de Boca Ràdio per conèixer l´espai de creació i els seus 

instruments tècnics.  

Durada col·loqui:  1 h  

Durada debat : 30 min 

Visita espai ràdio: 30 min. 

  

Lloc: sala bar  

       A càrrec dels comunicadors convidats  i del integrants de Boca Ràdio 

OBJECTIUS 

- Despertar l´esperit crític i participatiu.  

- Prendre consciencia de la importància d´un consum responsable.  

- Conèixer les pràctiques i conseqüències de la producció industrial dels aliments.  

- Descobrir la dinàmica d´un programa de ràdio.  

- Visitar l´espai de creació d´una emissora de ràdio.  

El consum de productes i serveis és un dels trets característics de totes les societats. Però la 

tendència al consum excessiu i inconscient té com a conseqüències que acumulem 

productes innecessaris, que degradem el medi i que impulsem una mena de comerç que no 

respecta les relacions equitables entre el nord i el sud. 

Com a resposta individual o col·lectiva al consumisme desmesurat de les societats 

occidentals han nascut iniciatives ciutadanes que promouen un consum responsable i ètic 

basat en la sostenibilitat i en el respecte a la justícia social i el medi. 

Els aliments constitueixen un recurs valuós que cal gestionar i consumir amb la màxima 

cura i responsabilitat. El malbaratament és, no obstant, un problema característic de les 

societat desenvolupades, que cada any ocasiona la pèrdua de milers de tones d’aliments. 

La vida dels animals destinats al consum és cruel, a una granja industrial es produeixen 

pràctiques desconegudes per la majoria de consumidors. Les indústries que processen els 

animals mantenen polítiques opaques respecte als seus mètodes de producció.  

 

 

 



MARÇ 15/03 

 
Taller de construcció d´un fanzine a partir de la narrativa autobiogràfica i de l´experiència pròpia.  

Es treballaran de forma pràctica models d´autoedició (fanzine) a partir de continguts personals 

de cada alumne que parteixen d´una exploració del collage, la il·lustració, el dibuix i el disseny. 

Es presentarà la fanzinateca feminista XOXOXOXOXO que es troba a l´espai del Boca Nord.  

Durada taller:   1,30 h  

Presentació fanzinateca: 30 min 

  

Lloc: sala actes 

 

       A càrrec del/la creador/a d´un fanzine 

 

OBJECTIUS 

 

- Conèixer eines autoedició i del DIY (“Do it yourself”) 

- Conèixer diferents models i estructures de fanzines 

- Fer de la narrativa personal una eina i una font d´inspiració.  

- Tractar temes d´autoanàlisi i autoretrat. 

- Treballar amb diferents tècniques com el collage, la il.lustració, el dibuix i el disseny.  

- Aproximació  i sensibilització al debat feminista de la igualtat de gènere.  

 

Presentació d´un fanzine 

  
 
El fanzine és el mitjà d'expressió més urgent, autèntic i poderós del que ens ha dotat la 
subcultura. Mentre que el gran públic ignorava la seva existència, en les parts més subterrànies 
de la societat dels fanzines van ser presos com a instrument per a la lluita i l'expansió d'idees i 
consignes per aquells que es posicionaven en els marges. 
Definir què és un fanzine resulta tan complicat com demarcar-ho en el temps i en l'espai, però 

aquestes publicacions sí que comparteixen uns trets definitoris. El principal d'ells seria 

l'autoedició ajudada per la creença fervent en la filosofia DIY, l'escassetat de mitjans per a la 

seva realització, la multiplicitat formal i llibertat en quan als continguts. 

l principi fonamental que regeix l'ètica DIY (Do it yourself) és que tu pots crear la teva pròpia 

experiència cultural. És l'estímul enfocat a produir alguna cosa per nosaltres mateixos 

enfrontat al missatge llançat pels grans mitjans de masses que animen a la gent a consumir. 

 

 

 

 



ABRIL 19/04 

Taller sobre creació audiovisual 
Taller de caràcter audiovisual que fa una aproximació a la creació de vídeo amb diferents 

programes informàtics i noves tecnologies. Aquest taller estarà inclòs dins el programa del 

festival Visualsound. Un projecte que promou la creació audiovisual jove i que desenvolupa 

conjuntament amb altres equipaments joves de la ciutat. És un projecte amb una organització i 

coordinació conjunta, però amb una ubicació i programació descentralitzada.  

Possibles tallers: 

-mapping 

-modul 8 

-stop motion 

-Story board 

 

Visita a les instal·lacions programades pel festival dins l´espai del Boca Nord. 

@barcelonavisualsound.org 

 

Durada taller:   2 h  

 

Lloc: aula Boca Nord 

 

A càrrec dels especialistes del Visualsound 

 

OBJECTIUS 

 

- Donar a conèixer eines i programes vinculats a la creació de vídeo 

- Participar a un festival de caràcter juvenil 

- Connectar creativitat i noves tecnologies 

 

  
 

 

 

 

 

MAIG 17/05 



Visita guiada + taller sobre exposició artística 
 

Es proposa una visita guiada de la mà de/dels artista/es en exhibició i una segona part que 

consisteix en un taller pràctic que serveixi per conèixer i comprendre tècniques i processos 

que utilitzen els artistes en l´exposició present.  

 

 

Durada visita: 1 h  

Durada part pràctica: 1 h  

 

 

Lloc: zona exposició 

 

 

       A càrrec dels artistes en exhibició 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Conèixer de forma directe l’artista i el seu treball expositiu.  

- Poder qüestionar qualsevol tema sobre la seva obra. 

- Viure l´univers de l´art i els espais expositius.  

- Conèixer, participar i experimentar els procés creatiu de l´artista. 

- Conèixer les diferents etapes d una exposició: de la creació al muntatge, fins i tot 

l´exhibició.  

 

 

L´art pot ser una forma d´obrir finestres al món de la creativitat per als joves, una forma de 

despertar inquietuds i interessos que moltes vegades no troben al seu abast, és per això 

que pretenem oferir un espai d´introspecció als joves que visitin les nostres exposicions, i un 

espai de compartir la visió de cadascú oferint eines per analitzar les obres exposades.  

 

 
 

 

 

 

 

 



JUNY 7/06 

Xerrada i taller a càrrec d´una companyia de teatre resident 
 

Xerrada amb càrrec d´una companyia de teatre resident a l´Espai Jove Boca Nord on explicaran 

la seva trajectòria i els seus objectius com a actors i actrius. En aquest espai es generarà un diàleg 

amb els assistents i un intercanvi  on explicaran la seva trajectòria i els seus objectius com grup i 

com a actors i actrius. 

La part més pràctica seria a partir d´un senzill exercici de teatre.  

Es convidarà als alumnes a estar presents a un futur espectacle de teatre a l´Espai Jove Boca 

Nord.  

 

Durada part teòrica: 1 h  

Durada part pràctica: 1 h  

 

Lloc: Boca Nord 

Part teòrica: aula 

Part pràctica: sala d´actes 

 

        

       A càrrec d´una companyia jove de teatre resident a l´Espai Jove Boca Nord. 

  

 

OBJECTIUS 

 

- Conèixer de forma directa els primers passos d´una companyia de teatre.  

- Conèixer com s´organitza i funciona una companyia de teatre.  

- Vivenciar el món del teatre de la mà d´actors i actrius amateurs.  

- Provar de forma directa dinàmiques teatrals.  

 

 

El teatre és una excel·lent forma artística d'expressió però també és una forma de 

coneixement, tant de nosaltres mateixos com del nostre entorn, i pot ser també una 

forma de conèixer millor el món en què vivim per transformar-lo de la millor manera. Ens 

ofereix eines i estratègies per analitzar els conflictes i trobar les nostres pròpies solucions. 

 

 
 



 

 

 

 

ESPAI JOVE BOCA NORD 

 
 

Agudells 37-45 // 08032 Barcelona 

Telf: 934299369 

<m> línia 5: el Carmel (accessos adaptats) 

Autobús: v21, 39,86,87, nocturn n4 

 

www.bocanord.cat | https://twitter.com/bocanord | http://vimeo.com/bocanord 
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