
FESTIVAL CULTURA VIVA

POOL JAZZ

Activitats per a centres docents



¿QUÈ ÉS POOL JAZZ?

Som un associació sense ànim de lucre centrada en la 

difusió de la música moderna i creativa, així com de les arts 

vinculades a ella com el ball, la pintura o la poesia.

Vam nàixer al 2016 i des d'aleshores no hem parat de crear 

activitats i oferir concerts.

Et convidem a navegar per la nostra web per conèixer-nos 

millor.

www.pooljazz.com

https://www.pooljazz.com


ÍNDEX

D'ACTIVITATS*

• Taller de rap amb 

missatge

• Afrodance

• Pintura Mural 

col·laborativa

• Taller de scratching

• Història de l'art 

urbà i el hip hop

• Concert final

*Açò és una proposta tipus borrador. Les activitats es poden ajustar a les necessitats de cada centre.



TALLER DE RAP 

AMB 

MISSATGE
Dinàmica de creació de 

lletres sobre temes d'interés

social, 

reivindicatives i constructives.

Tècniques de gravació 

d'àudio i videoclip final.

Duració 1h 30'

Grup de 10 alumnes màxim.



TALLER 

D'AFRODANCE

Classe de ball basada en la 

imitació i la connexió amb la 

música d'arrels africanes, passant 

per diferents estils com l'afrobeat

i el dancehall.

Duració 1h.

Sense limitació d'alumnes 

sempre que hi haja visibilitat i 

espai.



PINTURA MURAL 

COL·LABORATIVA

Taller de pintura amb ritme i 

missatge. Inspiració 

bidireccional entre música y art 

pictòric.

Diferents tècniques disponibles 

en funció de l'espai i el nombre 

d'alumnes: pintura mural sobre 

murs, graffiti, aquarel·la, tinta 

xinesa, etc.



TALLER DE 

SCRATCHING

Introduccióa l'art del DJ i la 

seua tasca com instrumentista 

mitjançant la tècnica del 

scratching.

Grups de 15 persones màxim.

Duració: 1h



HISTÒRIA DE 

L'ART URBÀ

I EL HIP HOP
Justificació de L'art com a 

ferramenta per a la lluita social. 

Taller de pancartes, plantilles i 

missatges reivindicatius i constructius 

en defensa dels drets humans.

Duració 2h.

Sense limitació 

d'alumnes sempre que hi haja 

visibilitat i espai.



CONCERT
POOL JAZZ 
BAND

Concert multidisciplinari 

amb música jazz fusió, pintura en 

directe i ball.

Resum de la jornada y exposició dels 

treballs realitzats.

7 artistes a l'escenari.

Duració 1h 15min.



FESTIVAL CULTURA VIVA

POOL JAZZ

Contacte:

pooljazzjam@gmail.com

+34 646 239 477

www.pooljazz.com
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