
Colectivo Daquíedacolá

Proxecto Jamm-in!
Asociación estratéxica de aprendizaxe para a innovación



Que é o Jamm-in?

 O proxecto J.A.M.M.IN '! “Joint Artistic Methodologies for Migrants’ inclusion /

Metodoloxías artísticas para a inclusión e integración de persoas migrantes" é

unha asociación estratéxica de aprendizaxe para a innovación no ámbito da

xuventude, financiada polo programa ERASMUS+ da UE, na que participan

organizacións xuvenís e culturais de Italia, Bélxica, Macedonia do Norte e Galicia.

 A idea do JAMMIN naceu durante un intercambio xuvenil en Bruxelas, "Culture in a

T-IN - Teatro para a Inclusión, Integración e Diálogo Intercultural", en xuño de

2017, no que mozas e mozos de Galicia, Grecia, Macedonia, Italia e refuxiados

sirios residentes en Bélxica comprobamos o valor das Artes como poderosa

ferramenta para a inclusión social e mailo entendemento mutuo.

 A duración oficial do proxecto era de ano e medio, dende xaneiro do 2019 ata

xuño do 2020. Coa situación actual provocada pola COVID-19 remataremos en

xuño de 2021.



Quen somos Daquíedacolá?

Somos un colectivo con sede en Galicia e ollar aberto ao mundo, que xunta 
educadorxs do eido social, non formal e artístico, con miras a aprender, 

desenvolver e experimentar novas metodoloxías, tecer redes e medrar xuntas.

 Cremos firmemente na educación con corazón e que a sinerxía entre 

educación formal, non formal e artes é boa.

 Cremos na inclusión social e pensamos que para que esta sexa real cómpre 

promover reflexións e descubertas no día a día na base da pirámide social.

 Cremos na educación non só en contidos, senón tamén en emocións, 

promovendo a expresión, creatividade, respecto e aprecio da diversidade.



Que buscamos con este proxecto?

O J.A.M.M.IN '! pretende investigar na práctica a relación entre:

Artes

Educación Non Formal  Inclusión Social

Para facelo queremos:

 Compilar información sobre enfoques diversos, para que outras persoas poidan 
aprender ---------- CONTRIBUÍR ÁS TEORÍAS EDUCATIVAS

 Testar ferramentas educativas das que dispomos, aplicalas, dalas a coñecer e….crear 
outras novas! ---------- CONSOLIDAR E INNOVAR EN MÉTODOS

 Dispoñibilizar o noso saber para quen queira aprender, sexa mediante accións 
formativas ou mediante colaboración e traballo en rede ------ CAPACITÁRMONOS E 
CAPACITAR A OUTRXS

 Identificar, recoller e difundir exemplos, que poidan resultar inspiradores                       
---- COÑECER E COMPARTIR BOAS PRÁCTICAS



A quen se dirixe o Jamm-in?

Dirixímonos a:

 Educadorxs e traballadorxs xuvenís que participan no desenvolvemento das 

ferramentas e nas diferentes accións formativas.

 Mozas e mozos refuxiados ou migrantes e mozas e mozos de comunidades locais 

(14/30 anos) que son os beneficiarios do proxecto en primeira instancia.

 Escolas, centros de xuventude e centros culturais cos que pretendemos xerar 

complicidades para activar novos e innovadores sistemas de apoio cos que abordar 

a diversidade dun xeito positivo.

 Comunidades locais que serán o obxectivo último da aprendizaxe, xa que nelas 

procuramos xerar un cambio significativo, ao desafiarmos as narrativas negativas 

actuais sobre as persoas migrantes e refuxiadas para xerarmos outras novas máis 

positivas.



Que ofrecemos? 

CAPACITACIÓNS

Recursos na rede

Oferta formativa para educadorXs

SESIÓNS EN CENTROS EDUCATIVOS

Puntuais ou continuadas

Educación para os Dereitos Humanos

Creación Artística

BOAS PRÁCTICAS

Identificar e difundir prácticas 

artístico-educativas de calidade xa 

existentes 



Proposta para os centros educativos

Sesións interactivas de 100 minutos de duración vencelladas á Educación para os 

Dereitos Humanos, a Arte e á Inclusión.

Pódese escoller entre unha acción puntual (1 ou 2 sesións) ou un traballo continuado 

(sucesión de sesións que poida rematar nunha creación artística).

O traballo baséase na aprendizaxe experiencial e introduce a metodoloxía da Reflexión 

Participativa ou Debriefing.

Os obxectivos de aprendizaxe son: Escoitar (aos outrxs), Considerar (opinións e 

perspectivas), Respectar as diferenzas, Consensuar.

Temos 4 itinerarios de traballo, que poderedes elixir ou adaptar en funcións das vosas 

propostas ou necesidades:

 Itinerario da Escoita Activa

 Itinerario de Diversidade Cultural

 Xéneros e igualdade

 Xogo e creación artística



* Todas as accións son gratuítas para xs beneficiarixs finais.

* Todas as accións se desenvolven de maneira segura (atención emocional, 

intimidade e dignidade).

*  Todas as intervencións asumen a normativa sanitaria vixente en cada 

momento e lugar. 

GRAZAS! 


