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Quina història ens expliquen cadascun dels graffitis de la ciutat de Barcelona?
Són una molt bona manera d’entendre com ha anat evolucionant la ciutat al llarg dels últims
anys, i un molt bon exemple de la qualitat de l’art urbà de la nostra ciutat, que ha comptat amb
artistes de tot arreu del món.
En aquesta ruta aprenem la història del passat industrial del barri de Poblenou i com ha anat
evolucionant i integrant l’art urbà en molts espais reutilitzats.
Entrem en contacte amb els inicis de l’art urbà a Nova York i Filadèlfia, i coneixem com i quan
va arribar a Barcelona i explorem l’evolució del pintar legal i il·legal tots aquests anys a la ciutat.
Ho fem des de la mirada i l’entendre l’street art en la seva vessant de projecte social. Ens guia la
manera d’entrendre l’art urbà de Rebobinart, una associació catalana que fa molts anys que
vetlla perquè els artistes urbans puguin disposar d’espais de creació on treballar de manera
legal, i aprenem de projectes tant bonics com el de Murs lliures o Dóna la cara per la teva ciutat,
que miren d’acostar l’art urbà al barri i a la gent, fent que tothom hi pugui participar i
involucrant els veïns i les veïnes del barri.
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EXPERIÈNCIA EN CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS I ALEMANY
La millor manera d’aprendre un idioma és de manera vivencial. Kids&Cat vol donar un valor
afegit a les seves experiències i viatges interactius com a activitat escolar per al reforç i la
motivació de l’aprenentatge de un nou idioma a través del joc; en el nostre cas, l’aprenentatge
de l’anglès o l’alemany.
Les nostres activitats intenten fomentar la curiositat innata de les nenes i els nens i motivar la
seva participació, responent a tres característiques bàsiques:
Senzillesa : que s’adeqüi a l’edat, a la capacitat i a la preparació dels alumnes.
Activitat : que mantingui l’atenció i el desig de saber-ne més.
Utilitat : que allò que fan sigui pràctic i els serveixi per a altres aprenentatges, com quan
treballen per projectes.
L’activitat està guiada per una persona nadiva (anglès, alemany), que fa interactuar les
nenes i els nens en tot moment i els motiva a perdre la por a comunicar-se en un idioma que no
dominen.
Durant la ruta, buscaran diferents exemples dels tipus de pintura legal que els expliquem en la
introducció, i aprendran a identificar-ne alguns projectes.
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OBJECTIUS DE LA ACTIVITAT
Kids&Cat intenta fer descobrir o (re)descobrir la ciutat de Barcelona de manera diferent. En
aquest cas, demanem a l’escola que prèviament a l’activitat treballin a classe idees del projecte
artístic que volen portar a terme en el taller final. Aquesta és una molt bona oportunitat per
treballar dinàmiques de grup i observar com s’organitzen, tant prèviament com el mateix dia.
Durant la ruta, i mentre observen els diferents exemples, van pensant i estructurant com serà el
mural que pintaran.
A partir de l’activitat es treballen diferents objectius:
 Identificar les tres maneres de pintar legal existents a Barcelona i alguns dels seus
respectius projectes.
 Identificar i explicar diferències entre el passat i el present del barri de Poblenou.
 Reconèixer diferents artistes i el seu estil i treball.
 Modelar les idees que portaven prèviament treballades a classe pel taller final i donar-los
forma deixant anar la seva creativitat.
 Aprendre de manera autònoma i participativa, buscant respostes a les preguntes que ells
mateixos puguin fer-se sobre el tema exposat en la ruta.
 Actuar amb responsabilitat i participar amb iniciativa i sentit crític en l’activitat.
 Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural del propi país i el d’altres cultures.
 Prendre iniciatives per comprometre’s en la millora de l’entorn.
 Saber llegir el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques.
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RECORREGUT
Donat que l’art urbà canvia constantment, la ruta es va modificant en funció dels projectes que
es treballen i que podem trobar al carrer en el moment de fer l’activitat.
Per ara, l’inici i el final de l’activitat són els següents (susceptibles de canvi depenent de les
circumstàncies):
INICI: Rambla de Poblenou cantonada Pere IV
FINAL: Espronceda cantonada Marroc
DADES D’INTERÈS
Punt de trobada:
https://goo.gl/maps/wSUT4w965MaSDmxE7

HORA: 10 h. del matí.
Poblenou o Llacuna
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PREUS
Fins a 25 alumnes el preu de l’activitat és de

550 euros +IVA.

A partir de 26 alumnes, el preu són 19,50 euros +IVA per alumne/a
A partir de 31 alumnes, el preu són 18,50 euros +IVA per alumne/a
A partir de 36 alumnes, el preu són 17,50 euros +IVA per alumne/a

En grups a partir de 15 alumnes, també oferim la possibilitat de fer un desdoblament per tal
d'afavorir una major interacció amb el guia natiu. En aquest cas, només es sumarà el cost
addicional del segon guia.
Inclou vocabulari per a treballar prèviament a classe, material i dossier d’activitats per fer
després de l’activitat a l’escola.
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