EL PROGRAMA
EDUCATIU DE
LES CASES DE
LA FESTA

Durada

2 hores

Preu

99 € (IVA inclòs) per a grups de 25 alumnes (4 € per alumne/a extra)

Horari

A concertar amb les escoles

Lloc

A les diferents Cases de la Festa.
També podem venir a fer els tallers de
castellers i sardanes a la vostra escola.
Consulteu-nos-en les condicions.

DL B 17015-2018

INFORMACIÓ

Reserves casesdelafesta@fragment.cat
Telèfon

608.940.605
Trobareu els dossiers de les activitats a:
barcelona.cat/culturapopular/
casesdelafesta/programaeducatiu

barcelona.cat/culturapopular
facebook.com/culturapopularbcn
twitter.com/cultupopularbcn
Instagram.com/bcn_culturapopular

de solidaritat, respecte i interès pel bé comú.
Alhora, les activitats fomenten l’educació en
valors, el coneixement i el reconeixement del
patrimoni i les tradicions com a expressions de
memòria i d’identitat col·lectives, enfortint la relació de l’alumnat amb el seu entorn més proper.

A través del programa educatiu de les Cases
de la Festa, apropem la cultura popular a infants i joves. Els nostres tallers pedagògics
permeten la descoberta i l’aprenentatge de
diferents expressions de la nostra cultura popular: els gegants, els diables, els castellers, el
bestiari festiu i la sardana.
Els tallers són conduïts per educadors vinculats a alguna de les entitats de cultura popular
i es desenvolupen amb una metodologia participativa i experiencial que promou actituds
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ON DORMEN ELS GEGANTS?

QUÈ SÓN LES
CASES DE LA FESTA
DE BARCELONA?
Les Cases de la Festa acullen algunes colles de cultura
popular i tradicional de la ciutat. En aquests equipaments,
repartits pels barris, les colles tenen el seu espai de trobada per organitzar-se, assajar i conservar el material festiu.
A Barcelona, actualment, hi trobem deu Cases de la Festa,
que acullen els nostres tallers pedagògics.

ELS TALLERS
S’ofereixen cinc tallers pedagògics adreçats, segons la seva
tipologia, a l’alumnat d’educació infantil, educació primària,
educació secundària o educació secundària postobligatòria,
com també a centres d’educació especial. Les activitats estan
dissenyades per a grups classe de 25 alumnes i tenen una
durada de 2 hores (vegeu la graella final).
Els tallers s’estructuren en dues parts. A la primera, les
preguntes i activitats participatives permeten descobrir
les característiques de la cultura popular. A la segona part,
l’alumnat viu en primera persona l’experiència de construir
un gegant o una bèstia, practicar el galop, fer un castell o
formar part d’una colla de diables.
Els tallers parteixen de l’enfocament competencial i posen
l’èmfasi en les competències transversals, les personals
i les centrades a conviure i habitar el món. Cada taller
s’acompanya d’un dossier per al professorat amb propostes per treballar a l’aula. Aquestes activitats incideixen en
el coneixement significatiu i propicien la interrelació dels
coneixements, el treball en equip, la resolució de problemes
i la interdisciplinarietat.

BATEIG DE FOC

Per conèixer el món dels gegants i la imatgeria festiva

Per conèixer les colles de diables i les bèsties de foc

Com és un gegant? Per què participa a les festes populars? En aquesta activitat participativa i lúdica, els nens i
nenes descobriran el món dels gegants i dels capgrossos
tot visitant-los a les cases on dormen esperant que sigui
festa major. Al taller podran construir un gegant o una
geganta i fer-lo ballar al ritme del seguici.

Com s’organitzen les colles de diables? Quina simbologia té el foc en les
celebracions populars? Amb jocs i activitats lúdiques i educatives, els
infants descobriran i participaran en un correfoc, i experimentaran
els valors que són indissociables de l’activitat: la solidaritat, la preservació de la identitat, l’esforç i el treball en equip.
Nivells:

Cicle mitjà i superior d’educació primària

Nivells:

Educació infantil, cicle inicial de primària
i educació especial

Conceptes clau:

El món del foc, imatgeria festiva, colla de dracs i diables,
festa

Conceptes clau:

Imatgeria festiva, gegants, capgrossos, dansa, festa

Lloc:

Lloc:

La Casa dels Entremesos (pl. de les Beates, 2, Ciutat Vella
i SCE La Lira, Coroleu, 15, Sant Andreu)

Centre d’Imatgeria Festiva Poblenou - Can Saladrigas
(Joncar, 35, Sant Martí)

QUIN BESTIARI!
Per conèixer la història i el significat del bestiari festiu

UN QUATRE DE VUIT AMB FOLRE I...?
Per conèixer el món dels castellers i els seus valors
Quins valors fomenten les colles castelleres? Com s’apliquen quan es
forma un castell? El taller permet conèixer l’evolució dels castells des
dels seus orígens fins a l’actualitat i apropar-se al conjunt de valors
i habilitats que es posen en joc quan es carrega un castell, fent que
infants i joves es posin a la pell dels castellers durant un dia.
Nivells:

Cicle superior de primària, educació secundària
i educació secundària postobligatòria

Conceptes clau:

Castells, colla castellera, fer pinya, festa, música, tradició.

Lloc:

Centre Cultural Albert Musons (Alzina, 7, Gràcia); local
dels Castellers de Barcelona (Bilbao, 212,
Sant Martí). Per fer el taller a la vostra escola, consulteu
condicions

CURTS I LLARGS A PAS DE SARDANA
Per conèixer la música i la dansa de la sardana
Quin instrument dóna l’entrada al ball de la sardana?
Com podem diferenciar els curts dels llargs?
L’activitat és molt més que un taller de ball. És
un viatge a través de la història, la música i el ball
de la sardana amb jocs educatius que permeten
experimentar-ne el ritme i el moviment.
I acabarem... practicant el galop d’entrada i ballant
una sardana.
Nivells:

Cicle mitjà i superior d'educació primària
i educació especial

Conceptes clau:

Sardana, esbart, cobla, instruments musicals,
música, dansa

Lloc:

La Casa dels Entremesos (pl. de les Beates, 2, Ciutat Vella
i SCE La Lira, Coroleu, 15, Sant Andreu). Per fer el taller a
la vostra escola, consulteu condicions

Com és que traiem bèsties a passejar durant les festes? Des de quan
ho fem? Aquesta activitat vol acostar l’alumnat a l’origen i l’evolució
del bestiari festiu i l’organització de les colles i els actes on apareixen.
A través d’una activitat educativa, lúdica i participativa, el grup classe
podrà experimentar, de primera mà, el procés de creació i disseny
d’una figura i l’ús que se’n fa en una cercavila.
Nivells:

Cicle superior de primària i primer cicle d’educació
secundària

Conceptes clau:

Imatgeria festiva, bèsties, dracs, colla, cercavila

Lloc:

Centre d’Imatgeria Festiva Poblenou - Can Saladrigas
(Joncar, 35, Sant Martí)

