
Expressió i Creativitat: Autoconcepte i habilitats socials

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA: Taller d'apropament a diferents 

llenguatges artístics com a canals d'expressió, experimentació, creació, 

estimulació i comunicació. Taller multidisciplinari per tal d'estimular 

les habilitats creatives de les persones a través del contacte amb 

diferents tècniques vinculades al moviment, la plàstica, el teatre i la 

música. 

Proposta socioeducativa i extra-quotidiana, lúdica i vivencial on anar 

descobrint i experimentant amb les diferents disciplines esmentades, 

tot aprofitant-les per expressar allò que cada persona tingui necessitat, 

motivació i curiositat de crear, expressar i compartir. 

Espai on generar pretextos per a la reflexió i el canvi vers temes 

relacionats amb l'autoconcepte, la autoimatge i les habilitats socials i de 

relació. 

Proposta de 4 sessions amb possibilitats de valorar la seva viabilitat, 

adaptació i ampliació, emprant en cadascuna d'elles diferents 

dinàmiques i llenguatges i amb una estructura clara per a cada sessió, 

tot seguint el següent esquema: 

Aquí i ara: entrada i connexió amb l'espai, el grup i el temps i 

energia òptima pel treball: dinàmiques de relaxació, consciència, 

massatge...

Joc i Experimentació: acompanyament i dinamització de 



dinàmiques participatives vinculades a cada llenguatge artístic. 

Composició: creació d'elements concrets a partir de l'exploració 

prèvia (composició plàstica, escena, moviment...)

Tancament-Reflexió: compartir sensacions i vivències així com 

reflexions vers el que ha aparegut a la sessió. 

És a partir de dinàmiques i propostes guiades que anem conduint les 

sessions i creant un clima de creació individual i conjunta. 

Recuperar l'estat lúdic i creatiu (joc) i despertar la creativitat com 

elements amb els quals escanejar els nostres estats d'ànim, 

percepcions, opinions, emocions i situacions que ens conformen com a 

persones i formen part de la nostra vida quotidiana i sistema de 

creences...si més no les nostres realitats. 

No esdevé una proposta amb pretensions terapèutiques sinó 

socioceducatives i socioculturals apostant pel procés com alló més 

important que el possible resultat “artístic”. 

La improvisació esdevé un element important dins la nostra proposta, 

ja que, el considerem un element clau alhora de despertar i motivar la 

creativitat i espontaneïtat de cada persona alhora de crear de forma 

única i personal. 

DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS: 

Sessió 1:Expressió, relaxació i sensopercepció corporal 

Sessió 2: Joc dramàtic i teatre espontani

Sessió 3: Expressió plàstica i autoconcepte

Sessió 4:  Expressió plàstica i creació col.lectiva

MATERIALS I INFRAESTRUCTURES: sala diàfana i equip d'audio.

Més informació: intervenciomatraka@gmail.com


