PRESENTACIÓ
EL PROJECTE VIBRART ERA
Al mes de febrer de 2021 vam iniciar el procés d’art i acció social Vibrart ERA amb
l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Cap Norfeu de Roses. Una iniciativa impulsada per
l’Associació Azahara i liderada per les emprenedores socials Laia Rosés Usero i Irene Lasus
Almirón. El projecte s’ha desenvolupat en xarxa amb la participació de l’Observatori
Blanquerna i el Fons de Solidaritat i Cooperació Mallorquí. Aquest procés amb l’Institut
Cap Norfeu està subvencionat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED) en el
marc del programa Educar en la Diversitat.
Hem realitzat tallers setmanals de coeducació a les hores de tutoría de les 5 classes de 4t
d’ESO. Incorporant les arts i la creativitat a les aules per treballar la igualtat de gènere i la
gestió emocional des d’una perspectiva intercultural.
Amb una vessant lúdica, hem proposat dinàmiques d’expressió corporal i fotografia
participativa generant espais de confiança on els i les joves han pogut reflexionar,
expressar i compartir experiències i emocions pròpies. Aquests espais han servit, i més en
l’actual context d’emergència sanitària, per desenvolupar estratègies d’afrontament de
situacions difícils, ja que l’art té la capacitat de desenvolupar un aprenentatge simbòlic a
l’aula que es traspassa a la vida. Una metodologia divertida que ens ha permès treballar
temàtiques teòriques de forma vivencial. Les dinàmiques que hem proposat s’han basat
en l’expressió i interpretació de les emocions, pensaments i creences per mitjà del
moviment, la música, els jocs cooperatius, l’escriptura, el teatre-imatge i la fotografia.
Durant l’experiència hem acompanyat a 100 joves d’entre 15 i 16 anys. Joves que han creat
ells/es mateixos/es aquesta intervenció artística en format d’exposició fotogràfica, que es
presenta a continuació. On per una banda han materialitzat tots els aprenentatges
apresos en els tallers, i per l’altra actua d’eina de sensibilització social a la comunitat.
El procés ha estat tot un èxit. I gran part d’aquest és gràcies al suport i implicació de les 5
tutores de 4t d’ESO i de l’equip directiu de l’Institut Cap Norfeu. Sense la gran implicació
per part del centre, no hagués estat possible.
Ens quedem amb moltes coses d’aquest procés. Durant els tallers hem escoltat reflexions
increíbles, opinions crítiques, hem vist molta creativitat i noves maneres de fer i de
relacionar-se... Però sobretot ens emportem la sensació d’haver vist la potencialitat que
s’amaga darrere dels i les joves i la importancia de generar espais en l’educació formal per
potenciar i donar valor a les seves veus.
Son l’ERA de la transformació, i esteu a punt de veure-ho a través de les imatges.
Esperem que gaudiu tant,
com hem gaudit nosaltres preparant-la.

