
El programa educatiu 
de les Cases de la Festa 
El programa educatiu de les Cases de la Festa té la voluntat d’apropar els 
alumnes d’educació infantil, primària i secundària a la cultura popular i 
tradicional catalana. Mitjançant els tallers pedagògics que oferim per a 
escoles i instituts, els alumnes descobreixen, participen i aprenen diferents 
expressions de la nostra cultura: els gegants, els diables, els castellers, el 
bestiari festiu, la cobla, la sardana i el flamenc. 

Els tallers són conduïts per un educador especialitzat i vinculat a alguna 
entitat de cultura popular, i es desenvolupen amb una metodologia 
participativa i experiencial que promou actituds 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, i enforteixen la relació de 
l’alumnat amb el seu entorn més proper.

Les Cases de la festa de Barcelona
Les Cases de la Festa de la ciutat són espais productors i dinamitzadors al 
territori d’activitats d’arrel popular i tradicional que promouen la cultura 
popular i tradicional i, al mateix temps, fan formació i recerca sobre aquests 
àmbits. Són també el lloc de trobada de les entitats de cultura tradicional 
per tal d’organitzar i assajar les actuacions i conservar el material festiu. 
Les Cases de la Festa de Barcelona s’obren als alumnes d’escoles i instituts 
per tal d’acollir els tallers pedagògics i mostrar les activitats que s’hi duen a 
terme.
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GEGANTS • CASTELLS • SARDANA • diables
bestiari • cobla • flamenc

Tallers: 

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.

Si contracteu el concert VaiVé de l’Auditori i un dels nostres tallers, 
el preu conjunt és de 7 € per alumne/a. 

Tallers

On dormen 
els gegants?
Per descobrir el món dels 
gegants i la imatgeria festiva
Com és un gegant? Quines mides pot tenir? 
On dorm? Per on hi veu un capgròs? Una 
activitat lúdica i participativa per descobrir 
el món dels gegants, els capgrossos i la 
casa on descansen. La proposta acaba 
amb una cercavila al ritme del Toc d’Inici. 

Educació infantil, cicle inicial d’educació 
primària i educació especial

Lloc: La Casa dels Entremesos   
(Pl. Beates, 2, Ciutat Vella)    
i La Lira (Coroleu, 15, Sant Andreu). 

Un quatre de vuit
amb folre i...?
Per descobrir el món dels 
castellers
Enfilar-se descalç a sobre d’un company, 
fer pinya i treballar en equip, descobrir 
els noms dels castellers i tot el conjunt de 
valors i habilitats que es posen en joc quan 
es descarrega un castell. Sereu castellers 
durant un dia!

Cicle superior d’educació primària i 
educació secundària 

Lloc: Centre Cultural Albert Musons  
(Alzina, 7, Gràcia)     
i local dels Castellers de Barcelona   
(Bilbao, 212, Sant Martí).    
També a la vostra escola.

Quin bestiari!
Per conèixer l’origen, l’evolució i el 
significat del bestiari festiu de Barcelona
Com és que traiem bèsties a passejar durant les 
festes? Des de quan ho fem? Aquesta activitat 
pretén acostar l’alumnat a l’origen 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. 

Educació secundària  

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

Curts i llargs 
a pas de sardana
Per descobrir i aprendre a ballar  
sardanes
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 que ens permetran 
experimentar-ne el ritme i el moviment, i 
acabarem tots junts en rotllana i a pas de 
sardana.

Cicle mitjà i superior d’educació primària i 
educació especial

Lloc: La Casa dels Entremesos   
(Pl. Beates, 2, Ciutat Vella)    
i La Lira (Coroleu, 15, Sant Andreu).   
També a la vostra escola.

Bateig de foc
Per descobrir el món del foc, els diables, 
les diablesses i les bèsties de foc
Com s’organitzen les colles de diables? Amb jocs 
i activitats, els infants descobriran i participaran 
en un correfoc. A més, experimentaran els valors 
que són indissociables a l’activitat: la solidaritat, 
la preservació de la identitat, l’esforç i el treball 
en equip. 

Cicle superior de primària i educació secundària

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

Compota de cobla
Concert a càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona i la Botzina Concerts Didàctics
Amb un manat de claus de tible, 500 g de canyes de tenora,  
2 m de vara de trombó i altres ingredients, farem una 
compota que ens permetrà tastar la música per a cobla, la 
seva història i els trets més importants dels instruments que 
la formen. Ah! Haureu de cantar la cançó mentre ho remeneu 
tot amb el cullerot!

Educació infantil i cicle inicial d’educació primària 

Lloc: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs 
(Rector Triadó, 53, Sants-Montjuïc). 

17 de maig de 2016, 10 h i 11.30 h

ConCerTs

12x11
Audició per A cobla
Concert a càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona i la Botzina Concerts Didàctics
De la mà d’una de les cobles més prestigioses de casa nostra, 
us oferirem un concert comentat que pretén descobrir tots 
els secrets d’una formació instrumental que és única al món i 
pròpia de casa nostra: la cobla. Hi sentirem sardanes, ballets, 
adaptacions i peces de concert per a cobla.

Cicle mitjà i superior d’educació primària i
educació secundària 

Lloc: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs   
(Rector Triadó, 53, Sants-Montjuïc). 

29 de març de 2016, 10 h i 11.30 h

Flamenk
Concert a càrrec de Cia de Manuela i la 
Botzina Concerts Didàctics
Ara teniu el flamenc a l’abast! A més de sentir la música 
i veure la dansa d’aquest art, amb aquest espectacle en 
podreu entendre la història, conèixer-ne la instrumentació 
i les tècniques bàsiques, i discriminar-ne els estils o palos 
més importants.

Cicle superior d’educació primària i educació secundària

Lloc: Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs   
(Rector Triadó, 53, Sants-Montjuïc). 

10 de novembre de 2015, 10 h i 11.30 h

Concerts: 
Durada: 1 hora.

Preu Compota de Cobla i 12x11. Audició per a cobla: 5 € per alumne/a.
Preu Flamenk: 4 € per alumne/a.

Informació i reserves: 
casesdelafesta@fragment.cat   608.940.605

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


