
BENVINGUDES 
AL
CANRICAFÉ

PROJECTE
A l’Escola Can Rigol hem desenvolupat un projec-
te d’espai relacional per a famílies, docents i alum-
nes de l’escola, amb l’objectiu de generar un espai 
col·lectiu des d’on formalitzar les propostes dels/les 
docents i alumnes en les sessions d’aula de forma 
transversal i des del co-aprenentatge.

IntersECCions de l’Ajuntament del Prat, juntament 
amb UNZIP Torre Muntades i CEE Can Rigol, hem 
dissenyat un conjunt d’activitats dirigides a establir 
un pont entre la vida fora de l’escola i l’aprenentat-
ge dins l’espai educatiu. Per dur a terme aquesta 
proposta, hem reactivat un espai amb un gran po-
tencial: El Canricafé.

En aquest espai de cafeteria, el grup PDC realit-
za les seves pràctiques laborals. La nostra inicia-
tiva ha sigut obrir l’espai a tots els grups d’alum-
nes i professores de l’escola, a les seves famílies 
i a la comunitat. D’aquesta manera hem connectat 
les alumnes de Can Rigol i hem activat propostes 
transversals i comunitàries, a partir de la temàtica 
escollida per l’escola, que aquest any ha sigut el 
treball de l’Aigua.

El Centre d’Art Torre Muntadas /Unzip ha elaborat 
una edició en clau d’inclusió, a partir d’un any de 
feina en el marc d’IntersECCions. S’ha treballat en 
un projecte comú, on el centre d’art s’ha encarregat 
de sistematitzar i dissenyar en un format de difusió 
aquests coneixements, fruit de l’intercanvi i el tre-
ball en equip, per tal de generar una eina pràctica i 
senzilla per pensar en clau de diversitat centres cul-
turals i educatius inclusius. No pretén ser una guia 
oficial i inqüestionable, sinó ben al contrari, llegir-se 
com un material didàctic en format de proposta,

Un projecte d’Interseccions Arts Visuals amb 
CEE Can Rigol en col·laboració amb /UNZIP 
Arts Visuals el Prat, Horts Lúdics i Urbans Mu-
nicipals i Juan Antonio Cerezuela.

en permanent revisió i intenció de millora, i que 
deixa també en obert, de forma completament 
conscient, alguns dels nostres dubtes i inquie-
tuds.

La formalització dels aprenentatges en aques-
ta edició porta com a títol: “Com ser un centre 
cultural i educatiu integrat atenent a la diversitat 
física i intel·lectual”.



HORARI I RECORREGUT
Dijous 6 juny
12:30 entrada a l’Escola

12:30 - Inici del recorregut a l’entrada de l’Escola, on els alumnes del PDC rebran a les famílies i les guiaran pel recorregut

12:40 - Cerimònia del te a l’espai de l’Hort

12:45 - Acció sorpresa al menjador

13:00 - Plantada de l’arbre d’Intercentres

13:15 - Inauguració Canricafé, conte familiar i Galetones

13:30 - Final del recorregut

Menjador
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