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Instituts

Perquè l ‘art i l ‘educació 
es necessiten mutuament



Instituts - projecte Comunitat 

El projecte Instituts s’emmarca dins de les activitats comunitàries de la Taula de Cultura. Les 
activitats comunitàries tenen com a objectiu vincular de manera efectiva la Taula de Cultura 
amb les entitats, institucions i persones del nostre entorn, per tal de convertir-se en un eix de 
connexió, relació, col·laboració i comunicació per a totes elles.  


A través del programa Instituts es vol potenciar: 

-	 La incorporació dels llenguatges i tècniques artístiques com a eines complementàries per a 
la transmissió de coneixements en l’àmbit científic, filosòfic o de la llengua.


-	 La creació de vincles entre els artistes i els joves dels diferents instituts a través de l’art.

-	 L’empoderament dels joves com a generadors de cultura i no només coma a consumidors, 

fomentant una visió crítica de la realitat

-	 El recolzament material (instal·lacions, equips, tallers…) als instituts en la seva pràctica 

artística curricular.

-	 La difusió del llenguatge artístic i les seves metodologies com a eines vàlides per a la 

interpretació de la realitat.

-	 La capacitat d’expressió dels alumnes i els professors

-	 La feina i producció dels alumnes a l’aula, tot fent-la visible al conjunt de la ciutadania


Com ho fem? 
-	 Posem a disposició del col·lectiu de professors i alumnes, tant en l’entorn acadèmic com en el 

lleure, les instal·lacions i equipament de les Escoles Velles per al desenvolupament d’activitats 
artístiques.


-	 Proposem tallers conjunts amb artistes del Baix Montseny.

-	 Organitzem jornades i activitats específiques obertes als instituts.

-	 Treballem conjuntament amb el professorat per implementar activitats que es vinculin amb els 

currículums de les diferents assignatures.

-	 Proposem residències d’artistes als instituts.

-	 Incloem a l’activitat docent, el retorn de les residències realitzades a les Escoles Velles

-	 Establim aliances amb tots els instituts de la zona i els oferim un espai de comunicació per 

fomentar els projectes conjunts, vinculats al territori.

- Incloem els artistes a les classes com a retorn de les residències realitzades a les Escoles 

Velles

- Establim aliances amb tots els instituts de la zona i els oferim un espai de comunicació per 

fomentar els projectes conjunts, vinculats al territori


