
V JORNADA EDUCATIVA 
JOAN BROSSA
La clau de la clau



«Jo crec que un mestre ens ha 
d’alliberar i tornar-nos a la realitat 
de nosaltres mateixos.»

Joan Brossa

Presentació

Enguany celebrem el centenari del naixement de Joan Brossa i són molts 
els centres educatius que han treballat la poesia brossiana amb els alumnes.  
El servei educatiu de la Fundació va iniciar el curs amb la voluntat de proposar 
un programa més reflexiu, que propiciés el diàleg i la participació activa entre  
els docents i els educadors, entre Brossa i els alumnes. Des de la Fundació s’ha 
volgut posar de manifest que treballar Brossa a les aules és possible i que, a més, 
és necessari anar més enllà de la repetició de models. El poeta planteja noves 
maneres de relacionar-se amb els espais, d’entendre la creació poètica, 
de mirar el món. 

La V Jornada Educativa Joan Brossa vol ser un espai participatiu on poder 
compartir experiències i donar veu als docents amb els quals hem treballat durant 
el curs. Durant la sessió es presentaran diferents projectes d’interès i programes 
de llarga durada que ajudaran a construir nous relats a les aules i noves maneres 
de relacionar-se amb la poesia brossiana. A més, presentarem la nova proposta 
educativa vinculada a l’espai: el Gabinet Brossa.

ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:
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Programa

8.45h. Rebuda dels assistents

9h. Presentació de la jornada ‘La clau de la clau’
 Judith Barnés, responsable del servei educatiu de la Fundació 
 Joan Brossa.

9.15h.  ‘Variacions’. Creació de noves rutes literàries amb alumnes  
 d’infantil i de primària
 Cloe Masotta, educadora de la Fundació Joan Brossa; Carla Boza,  
 docent de l’Escola Isabel de Villena (Esplugues de Llobregat);  
 i Teresa Aparici i Maribel Cervilla, docents de l’Escola  
 Mas Rampinyo (Montcada i Reixac).

10h.  ‘L’art és vida i la vida transformació’
 De les càpsules formatives a la implementació a l’aula
 Bàrbara Bayarri, educadora de la Fundació Joan Brossa; Marco  
 Fragoso, docent de l’Escola Camins (Franqueses del Vallès);  
 i Caterina Clos, Neus Medina i Marisol Toledo, docents  
 de l’Escola Voramar (Barcelona). 

10.30h.  ‘Brossart’
 Accions situades entre Joan Brossa, l’Escola de Bordils  
 i Experimentem amb l’ART. Experimentem amb l’ART;  
 i Glòria Fernàndez i Núria Salvatella, docents a l’Escola  
 de Bordils (Bordils).

11h.  Pausa

11.30h.  ‘Bigotis’. Un projecte singular a l’escola bressol 
 Carol Besserer, Míriam Comino i Luz Recio, docents de l’Escola 
 bressol La Rosa dels Vents (Cornellà de Llobregat). 

12h.  ‘Brossam’. Territori, cultura i educació 
 Anna Mas, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Granollers;  
 Carles Masjuan, mestre de l’Escola Salvador Llobet (Granollers); 
 Bàrbara Partegàs, artista i fundadora de Can Xic (La Garriga);  
 i Martí Pujadas, Associació Cultural de Granollers.

12.30h.  ‘Gabinet Brossa’
 Visita performàtica a l’espai expositiu. Jordi Ferreiro, artista  
 i educador independent.

13.45h.  Cloenda de la jornada
 Cèlia Nolla, poeta i docent.



4

Informació pràctica i inscripció

Data
Dimecres, 10 de juliol del 2019, de 9 a 14h.

Lloc
Seu de la Fundació Joan Brossa 
C/ La Seca, 2, baixos
08003 Barcelona

Inscripció
jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat  / 93 458 99 94
El període d’inscripció clourà divendres 5 de juliol. 
Preu: gratuït
les places són limitades

Destinataris
Docents de tots els nivells educatius, educadors, dinamitzadors culturals, 
creadors i persones interessades o vinculades a la innovació educativa. 
S’entregarà un certificat a tots els assistents.

#jornadaBrossa

Imatge de portada: 'El busca-raons', de Joan Brossa, 1986-1989


