
Arts for Roma Children

¡Innovem treballant! 

Art4ROM tracta sobre nens i nenes, aprenentatge, art, innovació i integració
És un projecte finançat per la Comissió Europea que promou el diàleg intercultural entre nens  
i nenes gitanos i no gitanos mitjançant l’art, fomentant el diàleg intercultural, l’enteniment mutu 
i la inclusió social, tan de nens i nenes gitanos com no gitanos d’edats compreses entre els  
5 i els 10 anys. Art4ROM utilitza una metodologia educativa innovadora basada en la pràctica 
de les arts en l’entorn escolar i no escolar. El projecte involucrarà a nens i nenes gitanos i no 
gitanos en activitats innovadores que utilitzen les arts. L’oportunitat de fer interactuar als nens 
i nenes amb la resta de la societat mitjançant l’educació pretén en última instància conduir a 
millorar l’accés dels gitanos a l’educació i a reduir-ne l’absentisme.
A més, gràcies a la implementació amb èxit d’eines educatives no formals, com la música, la dansa, 
el cant i les arts visuals, els nens i nenes gitanos es veuran reforçats com a ciutadania activa. 

Art4ROM arrenca! 
Del 23 al 25 de gener de 2013 tot l’equip d’Art4rom es va conèixer a Brussel·les per primera 
vegada per a segellar l’inici del projecte, organitzar-se i iniciar un intercanvi d’idees sobre com 
es duran a terme les activitats. En primer lloc, Marianne Poncelet, Coordinadora executiva del 
projecte, oferí una visió general de la relació contractual dels socis en el projecte. Posteriorment,  
sota la direcció de Cinzia Laurelli, Coordinadora del projecte, tots els socis van treballar per:  
a) establir un protocol comú de comunicació i de comportament, b) obtenir una visió ampliada  
de les necessitats i dels objectius, c)  assignar i aclarir rols, tasques, terminis, d) decidir quina 
seria la connexió i el mètode de treball amb les escoles i les institucions associades, e) identificar 
fites, f) es va establir una estratègia d’avaluació i, g) establir un pla d’acció per a la següent reunió.  
El darrer dia es dedicà a una pluja d’idees sobre la metodologia Art4ROM.
A més de les activitats de treball, una de les nits tots els socis van ser convidats pel Sr. 
Ferdinando Nelli Feroci, Ambaixador de la Representació Permanent d’Itàlia, a un sopar  
i a un concert de violí realitzat pel nostre meravellós músic i soci del projecte Carlo Dumont.

Mans a la feina!  
Dona un cop d’ull a la nova pàgina web d’Art4ROM:  

www.art4rom.eu
Convida  als teus amics a unir-se a nosaltres a Facebook:  

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Descarrega  el díptic Art4rom a:  

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 
Un pas endavant…2a reunió del projecte a Budapest
Desprès de compartir un munt d’informació i moltes idees, era el moment per a tots els 
socis de presentar el treball realitzat fins ara. Durant la segona reunió, els socis van fer 
una primera avaluació del progrés del projecte i de la comunicació i les relacions entre 
els socis; van supervisar els procediments financers; i, revisar els costos i els recursos 
previstos. També es va dur a terme una discussió detallada sobre l’estratègia de difusió 
i la presentació de la pàgina web.  Durant el tercer  dia una part important de la reunió 
es dedicà a discutir la metodologia i s’arribà als acords següents:
  - Definició dels criteris de selecció de bones pràctiques.
  - Definició del programa educatiu.
  - Revisió de les metodologies ja aplicades en projectes similars a Espanya, Hongria i Itàlia.
  -  Debat inicial sobre l’aplicació de les eines pedagògiques que s’utilitzaran al llarg del projecte.
  - Identificació de les escoles en les que es posarà en pràctica el pilotatge.
Durant la segona reunió, mig dia es dedicà a una visita in situ d’una escola a la qual 
assisteixen nens i nenes gitanos i no gitanos. Els socis Art4ROM van tenir la oportunitat 
d’assistir a dues classes a càrrec de dues professores de la xarxa d’Hongria Mus-e.
La pròxima cita per als socis d’Art4Rom serà la tercera reunió del projecte que tindrà lloc  
a Eslovàquia del 23 al 27 de setembre de 2013.

Art4ROM: Innovant mentre treballem
La coordinadora del projecte, Cinzia Laurelli va ser convidada a presentar el projecte 
Art4ROM a la Conferència sobre el Futur de l’Educació, que va tenir lloc el 14 de juny de 
2013 a Florència.
La Conferencia «El Futur de l’Educació», que compleix la seva tercera edició, té com a objectiu 

fomentar la cooperació transnacional i compartir bones pràctiques en l’àmbit de la innovació 
educativa. Per això, és una oportunitat excel·lent per a la presentació de projectes educatius.
«Es important poder presentar el projecte en una conferència internacional sobre 
l’aprenentatge i l’educació», comenta Cinzia Laurelli «No només estic feliç per compartir 
el nostre coneixement basat en la llarga experiència que tenen els nostres socis, sinó 
també per poder aprendre sobre les noves estratègies educatives que poden integrar-se 

en el nostre projecte, donat que innovar mentre treballem és un dels pilars d’Art4ROM».

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.  
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


