
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

AULES CONTRA LA
POBRESA 

METODOLOGIA CONCLUSIONS

PROJECTE 1: Abocador de Cateura

PROJECTE 2: Cor Safari
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Al llarg del curs 2020-2021, al segon semestre

hem realitzat l'assignatura de música i la seva

didàctica. Aquesta assignatura ens ha permès

aprendre moltes coses noves, entre d'altres

hem descobert dos projectes nous que fan

front a la pobresa a través de la música.

Ambdós projectes ens mostren com els infants

aprenen les matèries i els aspectes més

importants de la vida gràcies el fet d'estar en

contacte amb la música. Els infants

transformen el món i la música els transforma

a ells i elles. 

El projecte de l'abocador de Cateura és el
que ens ha ensenyat que tots els objectes
tenen una segona vida i que els infants
amb imaginació, ganes i il·lusió fan
possible la màgia de la creació de nous
instruments. Els nens i les nenes amb risc
d'exclusió social o amb un nivell de vida
baix s'agrupen sota el ventall musical i
transformen objectes per fer instruments i
tocar en una orquestra. El projecte té com
a nom: L'ORQUESTRA DE L'ABOCADOR

El projecte música per acostar mons ens
parla de com la mama Deborah és la
responsable de fer que l'educació dels
infants segui possible gràcies a la música.
El COR SAFARI dona sentit a les vides dels
infants, els acosta a l'aprenentatge i a la
vida quotidiana. Els infants són feliços
compartint la seva música arreu del món.
Visiten nous indrets i aprenen noves
llengües, mentre tradueixen les lletres de
les cançons. Comparteixen els seus balls i
la seva música amb altres infants, joves i
adults d'arreu del món.

Els projectes els hem descobert gràcies els

reforços visuals, hem visualitzat diferents

documentals i alguns dels vídeos més rellevants

que ens mostren la manera de treballar i

aprendre dels infants. A través de la pantalla

hem viatjat i ens hem posat a la pell d'aquests

infants. A més a més, nosaltres hem pogut ser

testimonis de la família que han creat els nens i

nenes gràcies a l'unió de la música. Els reforços

visuals ens han ajudat molt a captar l'essència

dels projectes. Però sobretot ha estat

l'entusiasme que la Lana ha posat a l'hora de

presentar els projectes el que ens han cridat

l'atenció.

Els projectes ens han donat una visió
molt realista de la gran diferència de
mons. Ens han fet valorar la vida, les
segones oportunitats dels objectes, la
creativitat dels infants, la importància
de l'educació i les experiències. Per
molt que els mons siguin diferents, la
música ens uneix, la música té un
llenguatge universal i ens permet ser
més humans. 


