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La Càpsula en  format bàsic.
La càpsula el format complert.

El Taller de Rimes és un espai educatiu de creació comunitària basat en l’escriptura i la música, on
utilitzem el Rap i la cultura Hip Hop com a eina d’aprenentatge, comunicació i transmissió d’idees. 
Mitjançant tallers pràctics, treballem diverses temàtiques d’interès social com el racisme i la xenofòbia, les
desigualtats de gènere i el sexisme, el bullying, l’emergència climàtica, etc. 
Utilitzant l’expressió artística com a motor i altaveu de canvi social, desenvolupem un procés creatiu on la
participació, la cooperació i l'aprenentatge mutu formen l’eix vertebrador d’aquest projecte. 
Des del Taller de Rimes promovem la creativitat i la pràctica artística, l’ús del pensament crític i la defensa
de valors d’igualtat. També treballem les competències lingüístiques i potenciem el desenvolupament
social i humà de les persones. 
Així doncs, el Taller de Rimes és un projecte pedagògic que pretén donar veu i potenciar l’empoderament
de les persones per promoure el seu desenvolupament social i humà mitjançant el treball en competències
i valors.
Per aquest mòdul teniu 2 opcions de càpsules:

MÒDULS I CÀPSULES FORMATIVES

INFORMACIÓ MÒDUL
Mitjançant la participació i el vincle amb els i les
participants, duem a terme un procés conjunt,
dinàmic, que s’adapta amb flexibilitat a cada
grup. Així doncs, a cada sessió es construeixen els
continguts mitjançant debats, intercanvi
d’experiències i diversos recursos audiovisuals i
finalment es posa en pràctica l’escriptura i l’ús
dels seus recursos; sempre amb un
acompanyament tècnic a nivell musical.

OBJECTIUS
Promoure la creativitat i la pràctica artística.

Potenciar l’autonomia i l’empoderament.

Fomentar el pensament crític.

Treballar en comunitat i amb cooperació.

Potenciar l’ús i el coneixement de la llengua.



Petita introducció per contextualitzar la cultura Hip Hop
Explicació i debat sobre la temàtica escollida
“Com creem una lletra de rap?”
Creació d’una peça a mode de mostra i posada en pràctica

CÀPSULA 1: FORMAT BÀSIC

  DURADA DEL FORMAT BÀSIC                 DURADA DEL FORMAT COMPLERT  

1 sessió  de 2 hores                                                          3 sessions de 2 hores hores

 MATERIALS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT   

Cadires
Taules
Pissarra
Projector o pantalla      

SI
SI
SI
SI
   En cas de no tenir, pissarra, projector o pantalla +klleure la proporcionarà.

 

CÀPSULA 2: FORMAT COMPLERT

Petita introducció per contextualitzar la cultura Hip Hop
Explicació i debat sobre la temàtica escollida
 “Com creem una lletra de rap?”
Creació d’una peça

Treball d’escriptura i finalització de la peça
Assaig i pràctica de la peça
Representació de la peça

Enregistrament de la peça o representació de la peça

Sessió 1:

 
Sessió 2:

 
Sessió 3:

FORMAT I TIPOLOGIA DE LES CÀPSULES



FORMADOR POL BASSOLS ROS

MC i educador. Amb més de 10 anys d’experiència
laboral dins el camp social i en entitats del tercer
sector, he desenvolupat diferents projectes artístics
i comunitaris en desenes de poblacions.
 
Responsable i creador de projectes com “Rimes,
Càmeres i Acció” promogut per l’Ajuntament
d’Hospitalet de Llobregat, “La Llama” al TEB del
barri del Raval o “Zona 0” a Vilanova i la Geltrú,
entre d’altres.
 
Participo també en el projecte del Catàleg
Antirumors “Rimant Rumors” coordinat pel Centre
d’Estudis Africans realitzant tallers arreu del
territori. 
 
Formo part de la banda de rap Subversa, amb dos
LP’s publicats i nombrosos concerts arreu de
Catalunya, País Valencià i Euskal Herria.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-un-mon/rimes-camera-i-accio/video/4561011/
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-rap-eina-educativa-i-comunitaria-al-barri-del-raval
http://icip.gencat.cat/ca/actualitat/Noticia/Premis-Hip-hop
http://colectic.coop/article/la-campanya-tanquem-els-cie-visita-el-teb
http://colectic.coop/article/poesia-i-rap-seran-els-eixos-del-nostre-sant-jordi-intergeneracional
https://www.youtube.com/watch?v=TzY9ZrW_BXw
https://www.youtube.com/watch?v=vQfenrcPN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=hC8-9ynNWuA
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20140206/versos-de-rabia-en-el-raval-3078983
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Latituds/Nous-catalans-del-Raval/video/5450331/

PREMSA I VÍDEOS MUSICALS


