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LLIBRE
BASKET BEAT

BEAT ?

Tot el que hem après durant els gairabé deu
anys d’experiència ho expliquem al llibre: “Les
arts comunitàries des de l’educació social.
L’experiència Basket Beat” (2017).

Basket Beat som un projecte amb qui acompanyem a persones en el seu creixement personal a través de
la creació i aprenentatge musical en grup i amb pilotes de bàsquet. El nostre objectiu és promoure el pensament
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Formació per a estudiants, claustres i professionals de l’àmbit social,
educatiu i artístic per tal de revisar el seu rol com a professionals, així
com identificar i sistematitzar l’art com a eina educativa, política i de
transformació.
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L’Orquestra de Basket Beat és una formació que té com a motor el
ritme i la sonoritat que generen les pilotes, combinades amb altres
instruments. La companyia fusiona les trajectòries de joves que han
participat de processos de Basket Beat, amb músics de diferents
tradicions.
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METODOLOGIA PRÒPIA

Espai educatiu per generar noves formes de relacionar-se i entrenar
habilitats per a la vida com l’empatia i la comunicació. Els realitzem en
format puntual, intensiu o regular.
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Tallers per a equips de l’empresa per estimular la cohesió, la intel·ligència emocional, els rols i la presa de decisions a través d’una activitat corporal, divertida i reflexiva.

El treball de les educadores consisteix a confrontar
les persones que acompanyem amb les dades
objectives que succeïxen. En aquest sentit, hem
organitzat un conjunt d’idees, recursos, preguntes i
exercicis al voltant de la pilota, el pols i el grup que,
orientades per les teories sistèmiques i les
pedagogies crítiques, emmarquem en el procés
d’acompanyament socioeducatiu.

L’EQUIP
Basket Beat neix el 2009 de la mà de Josep Mª
Aragay Borràs. Després de visitar més de 150
projectes per tot el món, des del 2014 hem anat
consolidant un equip jove i compromès, format
per 8 persones que es mouen entre l’educació
social, la creació musical, el teatre, la dansa, la
gestió cultural i la musicoteràpia.

“UN NOSALTRES
ABANS QUE UN JO”

crític i la trobada amb l’altre, així com interpel·lar els professionals i les institucions amb qui treballem.

www.basketbeat.org
basketbeat.formacio@gmail.com
coordinacio@basketbeat.org
656664804 • 620750768

