
Coneixem el barri on vivim?
Com interactuem amb ell?

Quins vincles establim amb el seu espai, les institucions,
els establiments i la gent que l’habita?

Una cartografia pot representar la vida d’un barri?
Podríem crear un mapa propi amb tots estos elements?

EXPLORA
EL TEU
BARRI!

EXPLORA
EL TEU
BARRI!

Com podríem 
explorar el 
barri que ja 
habitem?

Presentació del projecte  taller i
distribució del fanzín

Este projecte ha buscat generar sinergies, connexions i correspondències entre 
els diferents recursos humans i culturals dels barris que hi han participat 
mitjançant un procés de mediació que treballa des de l’art, el joc i la participació 
ciutadana de menuts i majors. Es tracta d’un procés participatiu on s’han generat 
cartografies dels barris que reflecteixen les subjectivitats dels recursos existents 

des-del punt de vista de la xicalla que els habita.
Vols conéixer com habiten la ciutat els diferents grups de 

xicalla i joves que han participat?
Entenem la ciutat com un espai que educa i 

volem visibilitzar com és este espai per a les 
persones menudes i joves que s’eduquen als 

barris, a l’entorn informal de l’educació on 
aprendre és inevitable, efímer, simbòlic i 
moltes vegades inconscient. Contarem 
com ha sigut el procés, quines bases ens 
han permés dur-lo a terme i quins 
aprenentatges hem obtingut i compartit.

I tu, has pensat com habites el teu barri?
Et proposem que vingues amb un objecte que 

represente alguna cosa de la teua vida al barri 
que habites. Amb estos objectes i altres elements 

generarem una cartografia de la ciutat basada en les 
nostres percepcions.

INSCRIPCIONS FINS AL 21 DE NOVEMBRE:
https://forms.gle/mUP1XKCbpKEtpyvA9
Tel: 962 082 146 

+ INFO

exploraeltuebarri.org

29 /11 / 2022
de 17:30 h.

a 19:00 h. 
Amb la presència de Maite Ibáñez Giménez, regidora dʼEducació

Dirigit a: Entitats participants del projecte, famílies i professorat 
d'educació infantil, primària i secundària, i públic en general.

Centre Municipal de Joventut dʼAlgiròs
Carrer de Campoamor, 91, 46022 València.
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