BEYOND TEXT TORNA DEL VIATGE
Matinal de joc i discussió entorn les
metodologies basades en les arts
aplicades a la investigació, la
indagació i els processos d’avaluació

SAVE THE DATE
DISSABTE• 29 • FEBRER • 2020
10H A 14H
FABRA I COATS • BCN

Benvolguda participant!
Fa tres anys vam partir en un viatge per diferents
països amb el projecte europeu Beyond Text que ens
ha portat a conèixer més sobre el món de la
Investigació Basada en les Arts. Vam partir plenes
d’idees
i
expectatives
i
hem
tornat
plenes
d’experiències i, sobretot, moltes ganes de jugar i
compartir.
Durant aquests anys hem estat a congressos, hem
escrit articles acadèmics, hem fet intercanvis
professionals amb noves i nous col·legues, hem
aplicat les metodologies basades en les arts en el
camp de la investigació, la indagació i l’avaluació,
hem analitzat i compartit les nostres pràctiques i hem
publicat un llibret digital on compartim algunes de
les propostes que cadascuna de nosaltres duem
endavant dia a dia.
Ha arribat el moment de compartir aquest viatge.
Si estàs interessat/da a formar part de l'aventura,
segueix llegint i trobaràs el programa i com
inscriure't.
Ens veiem ben aviat!!!
Tripul·lació Beyond Text

SR. / SRA PARTICIPANT

PROGRAMA - Dissabte, 29 de Febrer 2020
10h-10h30

Acreditació i Esmorzar

10h30-11h

Presentació de la Matinal i elecció de l'inici del teu viatge

11h-13h

TALLERS

TALLER 1: PIRATES SENSE RUMB. Sobre la poètica de l'entretemps a l'illa
de Corfú i altres contes per investigar. A càrrec d'Eva Marichalar-Freixa
TALLER 2: HIC SUNT DRACONES: Un viatge sonor als límits de la música.
A càrrec de Lluis Solé
TALLER 3: NOMÉS ALGUNS OCELLS SABEN EL PROFUND QUE ÉS EL MAR:
Una travessia per a explorar la ritualització teatral.
A càrrec d'Elisabet Aznar, Elisa Ballardin i David Martínez
13h-14h

Tancament i Vermut (Presentació e-book Beyond Text i FAACCC)

Inscripcions: https://forms.gle/9Ha2RspLaqHyE6Bb7
Quota simbòlica de participació: 5€ (Triodos Bank ES34 1491 0001 2521 1472 1323)
Data límit inscripcions: Dimecres 26 Febrer 2020 a les 23:59h

