
TOCANT LES PILOTES
PROGRAMA

OBJECTIUS

CONTINGUTS

“EL TREBALL GRUPAL DES D'UNA PERSPECTIVA POLÍTICA. 
BASKET BEAT: UNA PROPOSTA ARTÍSTICA PER REVISAR 
EL NOSTRE ROL COM A EDUCADORES”

Analitzar i utilitzar la pròpia experiència del grup per tal d’entendre el 
funcionament i lideratge dels grups així com per debatre el nostre paper 
com a professionals.

Identificar recursos i estratègies de l’art, la pedagogia i la psicologia que 
puguin ser directament aplicables a les nostres pràctiques socioeducatives.

Incorporar i reflexionar entorn l'art i la cultura com a metodologies per a 
l’educació i acció social.

Despertar i desenvolupar la intel·ligència interpersonal i intrapersonal així 
com un estat intensificat de la consciència i reflexionar sobre el seu paper 
en el àmbit educatiu

“Training group” i acompanyament socioeducatiu
Teories sistèmiques i pedagogies crítiques
La direccionalitat educativa i les concepcions d’educació
La concepció de cultura i problemàtica social
El principi d’ISO i l’heteronomia
L’observació, el silenci, la pregunta i el canvi de lloc
Identificació, visbilització i transferència
L’escala de la direccionalitat
El ritual i la solemnitat
La intenció positiva
Autoconsciència o metacognició com a pilar de la intel·ligència emocional
Influència de les emocions en la percepció
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METODOLOGIA

La pràctica de Basket Beat en relació amb les experiències del propi grup de formació es proposen com 
a motor per generar situacions, diàlegs, posicionaments, aprenentatges, demandes i preguntes al 
voltant dels continguts vertebradors. El desenvolupament personal, professional i col·lectiu es proposa 
des dels propis cossos i es basa en la responsabilitat compartida, la participació activa, la creativitat i 
l'anàlisi crític que es complementen amb l’estat de la qüestió del temari plantejat i els principals 
referents teòrics de l’àmbit.

Una mica més sobre nosaltres..
Basket Beat som una entitat amb la que acompanyem a persones en el seu creixement personal, 
especialment en entorns desfavorits, a través de la creació i aprenentatge musical en grup i amb pilotes 
de bàsquet. La nostra raó de ser és la realització de tallers socioeducatius que, després de treballar amb 
més de 15.000 persones, ens han portat a fer recerca i publicacions així com a impartir formacions per a 
més de 2.000 estudiants i professionals cada any sobre l’ús social de les arts, el grup com a espai i 
estratègia per a l’acompanyament socioeducatiu així com el rol del professional i el reconeixement de la 
nostra pràctica com a política.

Josep Mª Aragay Borràs és Integrador Social, Educador Social i Musicoterapeuta 
especialitzat en l’ús social, educatiu i comunitari de les arts. Creador i responsable 
del projecte Basket Beat amb el que ha treballat amb més de 8000 joves, més de dues 
centes organitzacions del tercer sector i amb el que fa formació per a més de mil 
professionals cada any. El 2017 publica “Les Arts Comunitàries des de L’Educació 
Social. L’Experiència Basket Beat”. 

Marina de la Maza 
Educadora social, músic 
i pedagoga musical en continua 
formació.

David Sitges
Músic multiinstrumentista, Màster en 
Musicoteràpia (UB) i Llicenciat en 
Filosofia (UAB)

Roger Sans
Músic, pianista i professor. Format en 
teatre de moviment, dansa creativa i en la 
pedagogia Orff Schulwerk.

És professor de creativitat al Grau d’Animació Sociocultural del Departament de Carreres socials a la 
Universitat París Est-Créteil així com dels Màsters en Mediació Artística i Musicoteràpia de la Universitat 
de Barcelona. Col·laborador d’altres postgraus i màsters i membre -des del 2011- del grup de recerca 
GIAS en “Llenguatges artístics i acció social” de la Facultat Pere Tarrés a la Universitat Ramon Llull.

FORMADORES


