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1.Presentació
Aquesta guia informa de projectes i activitats vinculades amb l’art adreçats a
l’alumnat dels centres educatius de la ciutat, en els quals aquest hi participa
com a creador, intèrpret o espectador.
Hi ha projectes que provenen d’iniciatives dels mateixos centres, ja siguin duts
a terme per un sol centre o per una xarxa de centres i entitats. Altres projectes
es proposen des de diferents serveis de l’Ajuntament de Badalona o des del
Departament d’Ensenyament. La majoria es duen a terme amb la implicació de
diferents centres educatius, entitats i serveis.
Totes les activitats tenen l’objectiu de contribuir a l’èxit educatiu dels infants i
joves estudiants dels centres educatius de la ciutat, en el marc de Badalona,
com a ciutat educadora. Aquest document està inclòs, també, en la Guia
d'activitats educatives del curs 2018-19 i s’actualitza periòdicament.
www.badalona.cat/educacio
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2. Arquitectura i escola
2.1 Visites al patrimoni històric i artístic de la ciutat de Badalona
Descripció
El Museu de Badalona ofereix visites guiades als espais més emblemàtics del
patrimoni local. L’estat de conservació d’aquest patrimoni permet a les escoles
d’arreu conèixer la història de Catalunya en tota la seva cronologia, des de
l’assentament íber del Turó d’en Boscà a la industrialització i el modernisme
amb la fàbrica Anís del Mono, com a màxim representant que encara funciona
a dia d’avui. Hem de fer menció especial a la Baetulo Romana, un dels
jaciments arqueològics més importants de l’Estat que va obtenir la categoria de
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per part de la Generalitat de Catalunya.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària, a partir de 4t, fins a Graus
universitaris.
Calendari: de setembre a juny
Horari: a convenir amb el centre educatiu
Lloc: segons visita
Material didàctic: disponible
Preu: a concretar
Inscripció: 93 384 17 50
Promou / organitza: Museu de Badalona
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona
Contacte: Departament de Difusió. Museu de Badalona
Més informació: www.museudebadalona.cat
2.2 Visita guiada a Sant Jeroni de la Murtra

Descripció
Sant Jeroni de la Murtra és un antic monestir gòtic situat a la Vall de Betlem,
propera a la ciutat de Badalona. Fundat el 1416 pel mercader barceloní Bertran
Nicolau sobre l’antiga casa de Ça Murtra, va pertànyer a l’orde dels jerònims
fins al 1835, data de la seva crema parcial. El 1947, la Sra. Francesca Güell i
López va adquirir el monestir per aconseguir-ne la seva restauració. El monestir
va ser declarat monument històric-artístic d’interès nacional l’any 1975. En la
visita d’una hora de duració es recorren l’església, el claustre, el refetor, la
cuina i altres dependències monàstiques que conformen l’edifici.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària, d’ESO, secundària
postobligatòria i a tots els públics
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Calendari: Tot l’any, excepte el mes d’agost
Horari: de dimarts a divendres, entre les 10 i les 13 h
Dissabte també obert, sense guia
Lloc: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Preu: 5 € per persona. Centres educatius 3 € / alumne
Inscripció: 93 395 19 11, de dl a dv de 10 a 14 h, info@lamurtra.cat
Promou / organitza: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Hi col·labora: Associació d’amics del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
Contacte: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra Tel. 93 395 19 11
info@lamurtra.cat
Més informació: http://www.lamurtra.cat/
2.3 Ruta audioguiada pel centre històric
Descripció
La Ruta pel centre històric es passeja pels racons i edificis més significatius de
la ciutat per a conèixer la història antiga, el passat recent i la ciutat d´avui dia.
Està disponible en diferents llengües: català, castellà, anglès, francès i rus.
A qui s’adreça: alumnat de 6è de primària, ESO i postobligatòria; i estudiants
d’idiomes a partir del nivell B2
Calendari: tot l’any
Horari: de 10 a 14h i de 16 a 19h
Lloc: barris de Centre i Dalt de la Vila
Preu: gratuït. Cal fer un dipòsit de 5 € per aparell que es retorna quan finalitza
l'activitat
Inscripció: amb dies d’antelació, enviant un correu a otb@badalona.cat
Promou / organitza: Oficina de Turisme de Badalona
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
Contacte: Oficina de Turisme de Badalona 93 483 29 90
www.badalonaturisme.cat
Més informació: PDF de la ruta que es pot enviar per preparar l’activitat
2.4 Ruta audioguiada Badalona i el mar
Descripció
En aquest itinerari es posa en valor la rellevància que té i ha tingut el mar a la
nostra ciutat des d’un punt de vista històric, econòmic, social i turístic. Amb un
recorregut de 10 punts, tindreu la possibilitat de conèixer com ha estat
l’evolució d’aquest espai amb el pas del temps. La ruta es pot fer en català,
castellà, anglès, francès i rus.
A qui s’adreça: alumnat de 6è primària, ESO i postobligatòria; i estudiants de
idiomes a partir del nivell B2
Calendari: tot l’any
Horari: De 10 a 14h i de 16 a 19h
Lloc: barris del Centre i Front Marítim per recórrer el litoral badaloní
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Preu: gratuït. Cal fer un dipòsit de 5 € per aparell que es retorna quan finalitza
l'activitat
Inscripció: amb dies d’antelació, enviant un correu a otb@badalona.cat
Promou/organitza: Oficina de Turisme de Badalona
Hi col·labora: Diputació de Barcelona
Contacte: Oficina de Turisme de Badalona 93 483 29 90
www.badalonaturisme.cat
Més informació: PDF de la ruta que es pot enviar per preparar l’activitat
2.5 Itinerari Badalona Modernista
Descripció
Itinerari circular d’inici a la Plaça Pompeu Fabra que permet descobrir alguns
dels edificis modernistes més destacats de la ciutat, així com d’altres de la
mateixa època de gran valor històric i arquitectònic. Es tracta d’un recorregut a
peu i individual, que es realitza seguint el mapa que apareix al llibret de
“Badalona Modernista” i que es pot seguir en català i en castellà.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO i postobligatòria
Calendari: tot l’any
Horari: Itinerari lliure
Lloc: barris del Centre, Progrés i Dalt la Vila
Preu: gratuït.
Inscripció: no cal
Promou/organitza: Oficina de Turisme de Badalona
Hi col·labora: Museu de Badalona
Contacte: Oficina de Turisme de Badalona 93 483 29 90
www.badalonaturisme.cat
Més informació: Es proporciona el Llibret “Badalona Modernista” amb el
mapa de l’itinerari i la informació de cada edifici

3. Arts plàstiques, dibuix, pintura i escola
3.1 El Dimoni a l’escola
Descripció
L’activitat del dimoni a l’escola porta molts anys apropant la tradició de la
Cremada del Dimoni als infants de les escoles de Badalona. La creació i mostra
de figures de dimonis vol fomentar la participació infantil en la tradició de la
cremada, a través de les arts plàstiques.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària
Calendari: lliurament de creacions als Centres Cívics i Biblioteques (abril) /
exposició al Centre Cívic Dalt la Vila / festa dijous 9 de maig
Horari: Festa El Dimoni a l’escola, de 10 a 12 h
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Lloc: Lliurament creacions a Centres Cívics i Biblioteques / Exposició al Centre
Cívic Dalt de la Vila / Festa a la Rambla
Material didàctic: veure projecte 9.6 “Encén la metxa!”
Preu: gratuït
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Contacte: Departament de Serveis Territorials
93 483 28 18 cflores@badalona.cat
Més informació: http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=2427#wlp_contingut
_estatic

4. Cinema, vídeo, fotografia i escola
4.1 Cinema en curs
Descripció
Cinema en curs és un programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts
iniciat l’any 2005 a Catalunya i que actualment també es desenvolupa a
Galícia, Madrid, Argentina i Xile.
De la mà de persones vinculades al món del cinema (realitzadors, guionistes,
directors de fotografia, muntadors, etc.) els alumnes s’apropen al cinema, tant a
partir del visionat de pel·lícules com de la pràctica creativa. Aquestes persones
treballen juntament amb un equip de docents del centre, al llarg de tot un curs, i
dins l’horari escolar.
A final de curs es du a terme l’activitat Fem cine! en la qual es projecten els
treballs fets en una sessió oberta també a altres projectes de cinema i vídeo.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària i secundària.
Calendari: d’octubre a juny
Lloc: escola Rafael Alberti
Promou / organitza: escola Rafael Alberti i A bao a qu
Hi col·labora: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Contacte: escola RA 93 399 34 51 / A bao a qu: abaoaqu@abaoaqu.org
Més informació: http://agora.xtec.cat/escolarafaelalberti/
4.2 Fem cine!
Descripció
Fem cine! és una matinal de cinema fet per alumnes dels centres educatius de
la ciutat. En el mes de juny es presenten diversos projectes de creació
cinematogràfica fets a escoles i instituts de la ciutat, incloent curtmetratges de
FILMETS, especialment seleccionats. Aquesta activitat dona suport i visibilitat
al projecte Cinema en curs.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària i secundària.
Calendari: 18 de juny de 2019
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Teatre Principal
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Promou / organitza: escola Rafael Alberti i Servei d’Educació de l’Ajuntament
de Badalona
Hi col·labora: A bao a qu i FILMETS
Contacte: Servei d’Educació 93 483 27 75
Més informació: http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=3614#wlp_contingut
_estatic
4.3 FILMETS Badalona Film Festival
Descripció
FILMETS Badalona Film Festival aposta fort per la seva vessant educativa
oferint sessions especials per a les escoles i instituts de la ciutat. D’aquesta
manera els estudiants tenen l’oportunitat d’endinsar-se en el món del cinema a
través d’activitats que giren al voltant del món del curtmetratge.
A qui s’adreça: alumnat de 3r de primària i 4t d’ESO
Calendari: del 19 d'octubre al 26 d’octubre de 2018
Lloc: Teatre Blas Infante
Material didàctic: catàleg oficial del Festival i fitxa de treball per als alumnes
Preu: gratuït
Inscripció: fins el14 de setembre
Promou / organitza: Badalona Comunicació SA (Televisió de Badalona i Ràdio
Ciutat de Badalona)
Hi col·labora: Badalona Cultura, Ajuntament de Badalona, Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya
Contacte: filmets@festivalfilmets.cat
Més informació: www.festivalfilmets.cat
4.4 La nostra escola
Descripció
"La nostra escola" és el projecte educatiu de Televisió de Badalona. Durant tres
mesos nens i nenes de 4t i 5è de primària elaboren un reportatge sobre algun
aspecte de la seva escola com autèntics professionals. Treballen des del
brainstorming a l’edició de vídeo, passant per l’elaboració del guió i el rodatge.
El curs passat hi van participar 12 escoles de la ciutat. Es visiten les escoles i
es fa un seguiment per saber com evolucionen els reportatges. També s’ofereix
un vídeo de la visita que es pot veure a youtube o al blog del projecte.
A qui s’adreça: alumnat de 4t i 5è de primària
Calendari: de gener a finals de maig
Lloc: a cada centre
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 31 d’octubre
Promou / organitza: Televisió de Badalona
Contacte: lanostraescola@bdncom.cat
Més informació: www.bdncom.cat/lanostraescola
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4.5 Cinema i Drets Humans
Descripció
El dret de tots els infants a gaudir del joc i del lleure protagonitza l’edició del 2n
Cicle de Cinema i Drets Humans al voltant de la temàtica Créixer jugant, amb la
idea que el joc afavoreix el desenvolupament personal. El curs 2016-17 es va
fer el 1r cicle per a estudiants d’ESO dels instituts de la ciutat i de l’escola
Maregassa. El curs 2017-18 no es va poder dur a terme. Aquesta activitat
sorgeix d’una proposta de FAMPAS i compta amb la col·laboració de l’Àrea de
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que facilita informació i una Guia
didàctica per a cada pel·lícula (en procés de determinació. Cada projecció
compta amb una presentació i un posterior col·loqui.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO de centres públics
Calendari: febrer i març de 2019
Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: si
Preu: gratuït
Inscripció: per determinar
Promou / organitza: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona i
FAMPAS
Hi col·labora: Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i FAMPAS
Contacte: servei_educacio@badalona.cat 93 482 27 75
Més informació: Cinema i Drets Humans
4.6 Mapping Forjadors de la Festa a la Façana
Descripció
L’objectiu és que nois i noies de diferents escoles i instituts de la ciutat
participin en l’elaboració d’un mapping interactiu amb Scratch sobre cultura
popular badalonina, que es projecta a la façana de la Pl. de la Vila durant les
Festes de Maig.
El Mapping Forjadors de la Festa pretén donar a conèixer els elements i les
entitats badalonines de cultura popular i tradicional catalana entre la comunitat
educativa, i acostar-la a les Festes de Maig. Aquesta acció forma part del
projecte Encén la metxa!, un projecte cultural que difon el patrimoni festiu de
Badalona: http://badabiblios.cat/encen-la-metxa/.
A qui s’adreça: alumnat de cicle mitjà i superior de primària i d’ESO
Calendari: octubre a maig
Preu: gratuït
Promou / organitza: Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: CRP, Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular de Badalona
(COENBACU) i Colla de Geganters de Badalona.
Contacte: Anna M. Gaona, Maribel Picapiedra, Carles Flores
cflores@badalona.cat 93 483 26 32
Més informació: https://mostraforjadorsdelafesta.wordpress.com/
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5. Escultura i escola (en preparació)
6. Literatura, lectura i escola
6.1 Tria el teu llibre
Descripció
L’activitat promou el gust de la lectura com activitat de lleure. Consisteix en
oferir als alumnes una tria de títols del fons de la biblioteca per tal que ells
puguin escollir un o dos llibres per endur-se en préstec. La selecció prèvia es
pot fer en funció dels criteris marcats pels mestres, amb propostes com
aparadors per gèneres. El personal bibliotecari dona suport als infants a l'hora
de buscar i trobar una lectura. Per fer l’activitat, cal que tot els infants
participants portin el carnet de biblioteca.
A qui s’adreça: alumnat de primària i secundària.
Calendari: dimarts o dijous al matí, d’octubre a juny.
Horari: de 10 a 13h (sessions d’una hora)
Lloc: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Preu: gratuït
Inscripció: setembre-octubre; 93 383 29 70; b.badalona.lle@diba.cat
Promou / organitza: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Hi col·labora: Biblioteques de Badalona
Contacte: Biblioteca Llefià-Xavier Soto 93 383 29 70; b.badalona.lle@diba.cat
6.2 Classe a la biblioteca
Descripció
La biblioteca ofereix la sala infantil per tal que el/la mestre/a pugui realitzar una
classe sobre un tema concret amb materials del nostre fons i amb els recursos
de les biblioteques. L’objectiu de l’activitat és que els/les alumnes puguin
complementar el seu aprenentatge amb la consulta de diferents fonts
d’informació. És necessari que el/la mestre/a comuniqui per endavant el tema a
treballar, per poder oferir els llibres i materials de consulta més adequats amb
els requeriments de la sessió.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària i secundària.
Calendari: dimarts o dijous al matí, d’octubre a juny.
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Preu: gratuït
Inscripció: setembre-octubre. Tel. 93 383 29 70 b.badalona.lle@diba.cat
Promou / organitza: Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Hi col·labora: Biblioteques de Badalona
Contacte: Biblioteca Llefià-Xavier Soto; 93 383 29 70 b.badalona.lle@diba.cat
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6.3 Frases fetes amb serigrafia (exposició i taller de serigrafia)

Descripció
Aquesta exposició proposada per l’artista Jordi Salvany motiva un joc entre el
significat cultural de les expressions d’ús corrent i la serigrafia com a tècnica
artesanal i d’impressió. Des del seu llenguatge com a dissenyador, Jordi
Salvany recupera frases fetes de la llengua catalana i posa èmfasi en el
caràcter absurd dels mots quan són representats de manera literal a través
d’imatges.
A qui s’adreça: alumnat de primària i d’ESO.
Calendari: tardor
Horari: visites concertades dins de l’horari habitual del centre, de dilluns a
divendres de 10 a 20.30 h
Lloc: Espai Betúlia (Carrer Enric Borràs, 43-47)
Preu: gratuït
Inscripció: Espai Betúlia. Cal demanar per Jose Antonio Jiménez
Promou / organitza: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona
Més informació: http://www.espaibetulia.cat/
6.4 Ruta Pompeu Fabra a Badalona

Descripció
Ruta literària pels espais de la ciutat de Badalona on va transcórrer la vida de
“mestre Fabra”, com l’anomenaven els badalonins. Des de la seva arribada a
Badalona el 1912, les cases on va viure, les entitats ciutadanes en les quals va
participar, la seva relació amb els habitants de la ciutat, els pescadors, els seus
viatges en tramvia fins a l’IEC, i la feina que va realitzar per l’ordenació i
normativització de la llengua catalana fins que va partir a l’exili el febrer de
1939.
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Gerard Guerra, guia de la ruta, és Llicenciat en Filologia Catalana per la UAB i
Màster en Estudis Teatrals per la UAB i l'Institut del Teatre.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO, secundària postobligatòria i d’escoles d’adults
Calendari: tot l’any
Horari: a concretar, 1 h 30 m. de durada aproximadament
Lloc: Inici, Espai Betúlia (Carrer Enric Borràs, 43-47)
Preu: 50 € / grup (màxim de 35 persones)
Inscripció: espaibetulia@badalona.cat 93 464 62 55 (Jose Antonio o Isabel)
dilluns, de 16 a 20.30 h; de dimarts a divendres, d’11 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Promou / organitza: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona
Més informació: Tel. 93 464 62 55 http://www.espaibetulia.cat/
6.5 Maria Aurèlia Capmany des de Betúlia (exposició itinerant i xerrada)

Descripció
L’any 2018 se celebra el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany
per aquest motiu recuperem una exposició itinerant que pretén recordar la
personalitat d’una de les nostres escriptores des de la memòria viva del seu
pas per Badalona. Però també, acostar-se a la seva literatura per mitjà d’una
novel·la fonamental en el conjunt de la seva obra literària, i bàsica en el corpus
del nostre patrimoni literari, perquè amb ella es consolidà Capmany com a
escriptora, i perquè amb ella neix el mite de Betúlia com a símil literari de la
ciutat de Badalona.
L’exposició ha estat concebuda en la dualitat realitat/ficció, contrastant la
realitat de l’època en què Capmany treballà a Badalona, la mateixa en què fou
escrita la novel·la, i com aquesta realitat es reflecteix en la ficció narrativa.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO, secundària postobligatòria i d’escoles d’adults
Calendari: tot l’any
Preu: gratuït
Característiques tècniques i condicions de préstec
L’exposició consta de 7 banderoles, amb suport incorporat (2m x 1’80m) i
bosses individuals per a cada suport.
Una vegada endreçats els plafons formen la paraula Betúlia.
Tríptic: Guia de lectura i recursos, mida DIN A4.
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Existeix també la possibilitat d’acompanyar l’exposició amb una xerrada
Per comanar el préstec: espaibetulia@badalona.cat 93 464 62 55 (Jose
Antonio o Isabel)
Promou / organitza: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona
Més informació: http://www.espaibetulia.cat/index.php?
option=com_content&view=article&id=2:maria-aurelia-capmany-des-debetulia&catid=3:exposicions&Itemid=6
6.6 Lectures obligatòries d’ESO i difusió del Premi juvenil Ciutat de
Badalona
Descripció
S’ofereix als centres lots de llibres per a les lectures obligatòries de l’ESO que
van acompanyats de dossiers explicatius i/o activitats complementàries a les
lectures. Aquesta activitat té com a finalitat crear un vincle entre els alumnes de
secundària i les biblioteques municipals del territori.
Els centres de secundària tenen la possibilitat d’incloure, entre d’altres, els
llibres guanyadors del Premis Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil com a
una de les lectures obligatòries del curs. L’activitat està oberta a la participació
de tots els centres de secundària de la ciutat i es treballarà amb aquells que
expressin el seu interès d’adherir-se a aquesta iniciativa.
Les biblioteques municipals disposen d’exemplars suficients perquè els
alumnes d’una mateixa classe els puguin demanar en préstec. Els alumnes,
sempre que tinguin mes de 14 anys, assumeixen el compromís d’anar a la
biblioteca, fer-se el carnet de soci i agafar el llibre en préstec per desprès
retornar-ho. Si els alumnes són menors d’aquesta edat, 1r i 2n d’ESO, el
préstec es farà en conjunt al centre educatiu.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO
Calendari: de setembre a juny
Material didàctic: dossiers i/ o activitats complementàries
Preu: gratuït
Promou / organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques (Servei de Cultura) i
Servei Educatiu de Badalona / CRP
Contacte: Imma Casals Biblioteca Can Casacuberta casalsti@badalona.cat
93 464 34 00
Més informació: http://serveiseducatius.xtec.cat
6.7 Maletes de llengua i lectura
Descripció
Les maletes de llengua i de lectura són un recurs educatiu a disposició del
professorat de totes les escoles de Badalona per tal de fomentar el gust per a
la lectura i l’escriptura entre l’alumnat.
Maletes disponibles:
“100 per llegir” (3 a 8 anys/9-12anys); Maleta d’imaginació (6-8 anys/9-10
anys); Maleta de poesia de CM i CS; Maleta del còmic; Contes de sempre;
Contes d’arreu del món; Contes Màgics; Contes de por; Contes d’animals;
Contes de natura; Contes de viatges, Contes de Lectura fàcil; Maleta: Quan el
meu pare era un arbust; Maleta: Coco i Piu; Maleta; Quan marxaran, aquests;

13

Motxilla de Narrativa 1 i 2; Motxilla de poesia 1 i 2; Maleta calaix de sastre;
Maleta 30 minuts de lectura per a CI (Biblioteques de Badalona)
Relació de maletes disponibles (dins d’un llistat més ampli d'altres maletes)
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil i primària
Calendari: tot el curs, segons disponibilitat
Preu: gratuït
Inscripció: CRP Badalona 93 460 22 26 crp-badalona@xtec.cat
cal consultar prèviament la disponibilitat
Promou / organitza: Servei Educatiu de Badalona / CRP
Hi col·labora: Biblioteques Públiques de Badalona
Contacte: CRP Badalona 93 460 22 26 crp-badalona@xtec.cat
6. 8 Premi Pissiganya de poesia escolar
Descripció
Amb l’objectiu de difondre el gust per la creació poètica entre l’alumnat dels
centres educatius, Pissiganya.cat Revista de poesia i Òmnium Cultural
convoquen el 8è Premi Pissiganya de Poesia Escolar adreçat a les escoles i
instituts del Principat, la Franja, Andorra i Catalunya Nord. Modalitats: poesia i
poesia visual. Podeu consultar les bases a: www.omnium.cat/eltinter
A qui s’adreça:
a ) Cicle inicial de primària (1r i 2n)
b ) Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
c ) Cicle superior de primària (5è i 6è)
d ) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)
e ) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
f ) Batxillerat i cicles formatius.
El professorat ha de seleccionar tres treballs com a màxim de cada categoria.
Calendari: data límit de lliurament, consultar bases.
Preu: gratuït
Inscripció: Els poemes poden enviar-se únicament per mitjà del formulari de
la portada del web www.pissiganya.cat , categoria “8è premi” o a
www.pissiganya.omnium.cat
Promou / organitza: Òmnium Cultural i Pissiganya.cat
Hi col·laboren: Andana Editorial, Museu de la Vida Rural, Fundació Carulla,
Fundació Joan Brossa
Contacte: pissiganya@omnium.cat Tel. 93 319 80 50
Marta Valls mvalls45@xtec.cat
6. 9 Premi Sambori de Narrativa escolar
Descripció
Amb l’objectiu de difondre el gust per l’escriptura entre l’alumnat dels centres
educatius, Òmnium Cultural convoca el 13è Premi Escolar de Narrativa
Sambori adreçat a totes les escoles i instituts.
Per participar només cal guardar al llarg del curs un màxim de 3 narracions per
cicle educatiu i presentar-les d’acord amb les bases del mateix premi:
www.omnium.cat/premi-sambori
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A qui s’adreça:
a ) Cicle inicial de primària (1r i 2n)
b ) Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
c ) Cicle superior de primària (5è i 6è)
d ) Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)
e ) Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
f ) Batxillerat i cicles formatius.
El professorat ha de seleccionar un màxim de 3 treballs per cicle.
Calendari: data límit de lliurament, consultar bases.
Preu: gratuït
Inscripció: els treballs s’envien, en format word, per mitjà d’un formulari de la
pàgina web d’Òmnium: www.sambori.omnium.cat
Promou / organitza: Òmnium Cultural
Hi col·laboren: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament i
Fundació Sambori
Contacte: sambori@omnium.cat i www.omnium.cat/premi-sambori
Tel. 93 319 80 50 Marta Valls mvalls45@xtec.cat

7. Música, dansa i escola
7.1 Concert de cors escolars
Descripció
Projecte que promou i recolza el cant coral dins de l’aula de música de les
escoles de primària de Badalona. Juntament amb el repertori propi que prepara
cada coral. D’acord amb els/les mestres de música de cada escola, es
determina un programa comú o una cantata que s’interpreta en una Trobada a
finals de curs, en un teatre municipal, amb la participació de tot els cors de les
escoles que s’hi vulguin inscriure.
El Conservatori Professional de Música i el Servei d’Educació de l’Ajuntament
de Badalona vetllen pel seu desenvolupament amb l’objectiu de fer créixer
aquesta manifestació educativa, cultural i musical arreu de la ciutat.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària de centres públics
Calendari: d’octubre a juny. Concert: dimarts 4 de juny de 2019, 11 h
Horari: el que es determina a cada escola
Lloc: a cada escola. Concert al Teatre Zorrilla
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 25 d’octubre
Promou / organitza: professorat de música de cada centre que hi participa,
Conservatori Professional de Música de Badalona i Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com
Més informació:
http://www.conservatoribdn.cat/que-toferim/a-dues-veus/
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=2964#wlp_contingut
_estatic
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7.2 Concert de cors dels Instituts de Badalona
Descripció
Projecte que promou el funcionament de cors formats per nois i noies dels
instituts de la ciutat. Cada cor prepara un repertori propi i un de comú que
s’interpreta en un concert conjunt a final de curs amb els cors de tots els
centres.
El Conservatori Professional de Música i el Servei d’Educació de l’Ajuntament
de Badalona vetllen pel seu desenvolupament amb l’objectiu de fer créixer
aquesta manifestació educativa, cultural i musical arreu de la ciutat.
A qui s’adreça: alumnat d’educació secundària d’instituts
Calendari: d’octubre a juny. Concert: dimecres 5 de juny de 2019, 12 h
Horari: a concretar en cada centre
Lloc: a cada centre. Concert al Teatre Zorrilla
Preu: gratuït
Inscripció: fins el 25 d’octubre
Promou / organitza: professorat de música de cada centre que hi participa,
Conservatori Professional de Música de Badalona i Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com
Més informació:
http://www.conservatoribdn.cat/que-toferim/a-dues-veus/
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=2964#wlp_contingut
_estatic
7.3 Aula Coral
Descripció
Projecte artístic del Conservatori de Badalona adreçat a tots els nens i nenes,
entre 7 i 11 anys, que vulguin iniciar-se en el món de la música a través del
Cant Coral.
El projecte parteix de la convicció de la importància de la música en la formació
integral de la persona i en el seu desenvolupament humà. Per participar a
l’Aula Coral no cal ser alumne del Conservatori ni és necessari tenir
coneixements musicals.
A qui s’adreça: alumnat d’educació primària
Calendari: d’octubre a juny
Horari: dimecres de 18.30 a 19.30 h
Lloc: Conservatori de Badalona
Preu: 10 € mensuals. Matrícula gratuïta
Inscripció: fins el 20 de setembre
Promou / organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com
Més informació: http://www.conservatoribdn.cat/que-toferim/escola-demusica/conjunts-vocals-i-instrumentals/
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7.4 Concerts Pedagògics del Conservatori
Un tast d’òpera. Don Pasquale
Descripció
El Conservatori de Badalona amplia la seva oferta de concerts pedagògics
obrint als alumnes de 2n d’ESO dels instituts de Badalona l’oportunitat de
participar com a espectadors en la representació de l’òpera Don Pasquale, amb
música de Gaetano Donizetti, a càrrec de l’Aula de Cant del Conservatori de
Badalona, en una versió especialment concebuda per iniciar a l’alumnat de
secundària en el mon de l’òpera.
A qui s’adreça: alumnat de 2n d’ESO dels instituts de Badalona.
Calendari: dijous 15 de novembre, a les 9.30 i 11h
Lloc: Teatre Zorrilla
Material didàctic: es facilitarà als centres inscrits
Preu: gratuït
Inscripció: veure 7.7
Promou / organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com
7.5 Concerts Pedagògics del Conservatori.
Toquem Contes
Descripció
El Conservatori de Badalona ofereix als alumnes de primària l’oportunitat de
participar com a espectadors en tres concerts especialment concebuts per
desvetllar en els infants l’interès i gaudi de tots els beneficis de la música.
Un conte inèdit, on els personatges dels contes universals més coneguts viuen
una aventura trepidant. La Ventafocs, el príncep, els set nans, la princesa del
gel, els tres porquets, Rapunzel, la bruixa.... Tots ells es troben immersos en un
món de somni i imaginació. La trama i la resolució dels conflictes els obliga a
interpretar nous rols, allunyats del seu conte original. Al final, entre tots troben
la solució. Amb la narració i la imatge, els infants reconeixen immediatament
els personatges i les músiques que s’interpreten.
A qui s’adreça: alumnat de 2n de primària de centres públics
Calendari: dimecres 16 de gener a les 9.30 i 11h i dijous 17 de gener a les
9.30 h
Lloc: Teatre Principal. Aforament: 250 places (10 grups/classe)
Material didàctic: es facilitarà als centres inscrits
Preu: gratuït
Inscripció: veure 7.7
Promou / organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com
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7.6 Concerts Pedagògics del Conservatori.
L’Herbari
Descripció
El Conservatori de Badalona ofereix als alumnes de primària l’oportunitat de
participar com a espectadors en tres concerts especialment concebuts per
desvetllar en els infants l’interès i gaudi de tots els beneficis de la música.
Amb aquest concert volem aproximar la música als nens en els seus diferents
estils i gèneres. A la vegada promovem l’observació en directe dels instruments
i de la interpretació musical del quintet de vent. Volem mostrar les possibilitats
sonores i expressives del vent i de cada un dels instruments que componen el
quintet. El concert té com a fil conductor un conte relacionat amb diferents
elements de la natura on s’intercalen de manera lúdica lectures de poemes,
peces musicals i un muntatge visual.
A qui s’adreça: alumnat de 4t de primària de centres públics
Calendari: febrer de 2019 (dia per determinar), 9.30 i 11h
Lloc: Teatre Principal. Aforament: 250 places (10 grups/classe)
Material didàctic: es facilitarà als centres inscrits
Preu: gratuït
Inscripció: veure 7.7
Promou / organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com
7.7 Concerts Pedagògics del Conservatori.
Orígens i evolució de la música moderna
Descripció
El Conservatori de Badalona ofereix als alumnes de primària l’oportunitat de
participar com a espectadors en tres concerts especialment concebuts per
desvetllar en els infants l’interès i gaudi de tots els beneficis de la música.
En aquesta audició donem a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la
música moderna tot interpretant diferents temes de diversos estils,
interrelacionant-los amb els esdeveniments socials, polítics i culturals que es
produeixen en el moment de la seva aparició. Presentem els intèrprets més
destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics.
A qui s’adreça: alumnat de 6è de primària de centres públics.
Calendari: dimecres 13 de març, a les 9.30 i 11 h
Lloc: Teatre Principal. Aforament: 250 places (10 grups/classe)
Preu: gratuït
Inscripció: Inscripció als Concerts Pedagògics 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7
cal enviar un missatge a: serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com indicant:
-Nom de l’escola i concert al qual es vol assistir
-Número d’alumnes i de mestres assistents
-Nom de la persona responsable del centre
Des del Conservatori es confirmarà la reserva. Atès que l’aforament és limitat,
el criteri de reserva serà el de la data de la sol·licitud.
Promou / organitza: Conservatori Professional de Música de Badalona
Contacte: 93 389 39 57 serv.educatius.conservatoribdn@gmail.com

18

7.8 XVIII Trobada de nens i nenes dansaires de les escoles de Badalona
Descripció
Des del Grup de treball de Mestres de Música, vinculat al Pla de Formació del
Professorat de Badalona, s’organitzen diferents activitats a l’entorn de la
música i de la dansa popular catalana i d’arreu del món. La Trobada, en
concret, consta de les fases següents:
-Sessions formatives per als/les mestres de música.
-Treball a l’aula al llarg del curs amb els nens i nenes des de P3 fins a 4t de
primària.
-Sessions de treball, quinzenals, entre els/les mestres de música de les escoles
de Badalona, per intercanviar materials, crear propostes didàctiques, etc.
-Trobada dels nens i nenes dansaires al Palau Municipal d’Esports, a final de
curs.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil fins 4t de primària
Calendari: d’octubre a juny, Trobada 29, 30 i 31 de maig (cada escola, un dia)
Horari: Trobada, de 10 a 12 h
Lloc: Palau Municipal d’Esports
Material didàctic: elaborat pel Grup de treball
Promou / organitza: Grup de treball de Mestres de Música (Pla de Formació
de Zona), CRP i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Esbart Sant Jordi de l’Orfeó Badaloní, Típic ball de bastons de
Canyet i Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
Més informació: CRP Badalona Tel 93 460 22 26 crp-badalona@xtec.cat
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=2786#wlp_contingut
_estatic
7.9 Quinzena Metropolitana. Infants en dansa!
Descripció
La Quinzena Metropolitana de Dansa és una programació oberta a tots els
gèneres i públics, present a teatres, museus, vagons de metro..., o al carrer de
diferents ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un dels trets distintius
d’aquesta programació d’arts del moviment és la diversitat d’actuacions de
dansa en diferents estils: clàssic, contemporani, flamenc, hip hop, jazz, musical,
tradicional, etc. La Quinzena Metropolitana serà, durant dues setmanes, un
borbolleig d’actuacions, de propostes participatives i d’activitats paral·leles.
En aquest sentit, a Badalona es promou també una activitat amb nois i noies de
les escoles que hi
vulguin participar, que comptarà amb el suport
d’especialistes en el tipus de dansa que s’elegeixi ballar i música en directe.
A qui s’adreça: alumnat de 5è i 6è de primària
Calendari: d’octubre a març. Trobada, 29 de març (data per confirmar)
Horari: de 15 a 17 h
Lloc: espai públic (per determinar)
Promou / organitza: Conservatori Municipal de Música, Escola de Música
Moderna i Serveis de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.
Hi col·labora: Grup de treball de Mestres de Música (Pla de Formació de
Zona)
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Més informació i inscripció: fins el 31 d’octubre; cultura@badalona.cat
93 483 28 08
7.10 Glosa als instituts
Descripció
De Glosa i escola, cantem en català és un projecte pedagògic d’aprenentatge
de les modalitats i tècniques de la cançó improvisada per tal d’incentivar l’ús de
la llengua catalana en l’àmbit escolar. La glosa complementa el treball per a la
competència lingüística i afavoreix que la nostra llengua sigui un element
motivador i divertit. El taller el dinamitzen músics especialitzats en el glosat
tradicional català, en una combinació de la recuperació de les bases del
cant improvisat, amb una introducció clara a la mètrica i rima. A part, s’ha creat
una web amb recursos didàctics de glosa adreçada al professorat per treballar
a l’aula amb els alumnes.
Objectius:
- Normalitzar l’ús del català entre alumnes d’educació secundària.
- Promocionar el glosat o la cançó amb text improvisat, com una pràctica
cultural i singular del nostre país.
- Responsabilitzar els mateixos alumnes de l’elaboració del projecte, a través
de la participació en els tallers i l’adopció de la llengua catalana com a vehicular
de l’activitat.
A qui s’adreça: alumnat de 3r i 4t d’ESO d’instituts
Calendari: de principis d’octubre a finals de desembre
Horari: tallers d’1 h/grup classe, per convenir
Lloc: institut
Material didàctic: http://www.eduglosa.cat/
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=llkDbkg6JYM
Preu: gratuït
Inscripció: mguevara@plataforma-llengua.cat fins al 21 de setembre
Promou / organitza: Plataforma per la Llengua
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona, Diputació de Barcelona i CRP
Contacte: Marc Guevara 93 321 18 03
Més informació:
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3885/mes-dun-milerdalumnes-han-apres-i-cantat-la-glosa-als-instituts-del-baix-besos
7.11 Badalona batec
Descripció
Activat educativa, artística i musical en horari no lectiu. És un taller on s’apren a
tocar diferents ritmes i instruments de percussió de carrer. Es desenvolupa de
marera simultània i coordinada a diferents centres educatius públics de
diferents barris de la nostra ciutat. El curs passat van treballar 5 grups amb la
participació de membres de 10 centres, amb més de 100 persones. Grans i
petits vam aconseguir sonar al ritme d’un sol batec.
A qui s’adreça: mares, pares, docents i alumnes, a partir de 8 anys, de centres
educatius públics de Badalona.
Calendari: d’octubre a juny
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Horari: una sessió setmanal d’una hora i mitja
Lloc: consulta a la web
Preu: individual: 43 €/trimestre. Familiar: 26 €/persona/trimestre
Inscripció: fins al 23 de setembre
Promou / organitza: FAMPAS Badalona
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona, Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, Acció Solidària Contra l’Atur i AMPA/AFA de les
escoles Bufalà, Les Ciències, Planas i Casals, Badalona Port, Progrés, Ventós
Mir, Josep Carner, Mercè Rodoreda, Pere de Tera, i de l’Institut Enric Borràs
Contacte: contacte@fampasbadalona.org
Més informació: http://www.fampasbadalona.org/fampas/web/badalona-batec-curs-2018-19/

8. Teatre i escola
8.1 Exposició Mim i Pantomima
40è aniversari de l'Escola de Mim i Pantomima de l'Institut del Teatre
Descripció
Exposició fotogràfica commemorativa del 40è aniversari de l´Escola de Mim i
Pantomima. L’Institut del Teatre dels anys 70, en plena renovació pedagògica,
va convidar com a docents diversos experts en teatre gestual provinents de
Polònia, país que excel·lia en aquesta disciplina escènica, amb noms com els
de Pabel, Irene Rouba, i Andrzej Leparski. Tots tres van acabar formant part de
l’embrió de l’Escola de Mim i Pantomima que ha deixat una influència artística i
didàctica que encara és ben viva en la nostra pedagogia. Comissariada per
Jordi Vilà, la mostra fotogràfica "L’Escola de Mim i Pantomima de l’Institut del
Teatre. 40è aniversari" en recorda la importància.
A qui s’adreça: alumnat de 5è i 6è d’educació primària i d’ESO
Calendari: del 5 al 23 de novembre
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 21.30 h (a
concretar)
Lloc: Centre Cívic Dalt la Vila
Preu: gratuït
Inscripció: cal concretar horari de visites
Promou / organitza: MAE de l’Institut del Teatre. Ajuntament de Badalona
Contacte: Dep. de ProgramesTerritorials: Carlos Flores cflores@badalona.cat
Centres Cívics: Begoña Fernández bfernandez@badalona.cat
Més informació: https://www.youtube.com/watch?v=NHhbFWxlzVA
http://www.cdmae.cat/wp-content/uploads/2017/05/continguts-expo-mim.pdf
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8.2 Les emocions a través de l’art
Descripció
El projecte promou la inclusió social i la millora de les competències bàsiques
dels infants amb necessitats educatives i emocionals, a partir de l’art i la
cultura. Els alumnes desenvolupen, en format taller, la seva creativitat a partir
del teatre i la música, fet que incideix directament en la millora de l’èxit escolar,
incrementa la comprensió lectora, l’expressió oral i l’autoestima.
A qui s’adreça: alumnat, de 9 a 12 anys, procedent de les escoles: Alexandre
Galí, Antoni Botey, Baldiri Reixac, Feliu i Vegués, Itaca, Josep Carner i
Margarida Xirgu
Calendari: de gener a juny (per confirmar)
Horari: dimarts i dimecres, 17.30 a 18.30 h (teatre); dijous, 17.30 a 18.30 h
(música)
Lloc: escola Antoni Botey
Preu: gratuït
Inscripció: a cada escola
Promou / organitza: centres participants, Comissió d’Infància i Joventut i del
Pla Educatiu d’Entorn de Llefià La Salut, Fundació Salut Alta i Xamfrà
Contacte: mbravo@badalona.cat
Més informació: www.xamfra.net
8.3 Los bancos regalan sandwicheras y chorizos

Descripció
Quin és el sentiment dels joves davant els rastres del franquisme? Què
significa per a ells la figura de Franco? La coneixen en profunditat? Com
influeix en les seves vides la transició espanyola? I els silencis de la transició?
Una nova generació davant el repte d’analitzar la memòria històrica d’aquest
país. Un espectacle vital, carregat de joventut, música i humor, que lluita contra
la impotència a què ens aboca aquesta societat i els seus dirigents.
Al finalitzar l’espectacle realitzarem un col·loqui amb la Cia.
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A qui s’adreça: alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Calendari: divendres 9 de novembre de 2018
Horari: 11h
Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: cal sol·licitar el dossier
Preu: 8 € per alumne
Inscripció: abans del 15 d’octubre (places limitades)
info@teatrezorrilla.cat / 93 464 47 12
Promou / organitza: Badalona Cultura
Contacte: 93 464 47 12
Més informació: https://www.youtube.com/channel/UCWvgsQnjkr1clNI-pSlMu4A

8.4 AKA
ALSO KNOWN AS, de Daniel J. Meyer

Descripció
Carles. 15 anys. Bueno... Acaba amb 16 anys. Parla català i castellà. O tot a la
vegada, barrejat, com pot, com vol. Adoptat quan tenia 3.4 anys. No se'n
recorda. Família de classe mitjana. Fa servir el Tinder. I...coneix la Clàudia.
L'obra tracta d'en Carles, de l'amor, de qui és, de la seva identitat, de la seva
història. Però nosaltres no serem espectadors, serem els seu oients, còmplices
i jutges... en definitiva, serem la societat que diu qui és, quina és la seva
identitat i qui incideix en la seva història.
“Adolescentes y adultos se mezclan en las butacas de la Flyhard para disfrutar
de uno de los mejores montajes de la cartelera actual barcelonesa. Imperdible.”
Elisa Diaz – Recomana.cat
A qui s’adreça: alumnat de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
Calendari: divendres 5 d’abril de 2019.
Horari: 11h
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Lloc: Teatre Principal
Material didàctic: cal sol·licitar el dossier
Preu: 8€ per alumne
Inscripció: abans del 15 de febrer de 2019 (places limitades)
info@teatrezorrilla.cat / 93 464 47 12
Promou / organitza: Badalona Cultura
Contacte: 93 464 47 12
Més informació: http://salaflyhard.tincticket.com/74/1/teatre/a.k.a.-also-known-as/
8.5 5a Mostra de Teatre d’Educació Secundària de Badalona
Descripció
La Mostra de Teatre d’Educació Secundària, ressorgeix l’any 2015 a partir de la
proposta de diferents centres educatius i de l’Associació Amics del Teatre
Zorrilla. Aquest curs es fa la 5a edició organitzada per tots els centres
participants, l’Associació Amics del Teatre Zorrilla, Badalona Cultura i el Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Badalona.
A qui s’adreça: alumnat d’ESO i secundària postobligatòria
Calendari: d’octubre a abril. Representacions de l’1 al 5 d’abril (per confirmar)
Horari: es determina a cada centre
Lloc: Teatre Zorrilla
Inscripció: fins l’1 de novembre
Promou / organitza: centres que hi participen, Associació Amics del Teatre
Zorrilla, Badalona Cultura i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Contacte: 93 483 27 75 (Servei d’Educació) i 93 384 40 22 (Badalona Cultura)
Més informació: Mostra de Teatre d'educació secundària de Badalona
8.6 Companys del barri
Descripció
El projecte “Companys del barri” es desenvolupa a partir de l’espectacle de cinc
titelles que introdueixen informació bàsica sobre les principals causes de
diversitat funcional i donen peu a que els nens interactuïn amb les titelles,
expressant la seva curiositat i conversant amb elles d’una manera espontània i
natural. Es tracta, doncs, d’una activitat formativa, que convida al diàleg i la
reflexió sobre la diversitat funcional de les persones, que promou la
sensibilització i l’educació en la diversitat i en la convivència.
A qui s’adreça: alumnat de 2n, 3r i 4t de primària
Calendari: 30 de novembre o 3 de desembre (per determinar)
Horari: dues sessions, 9.30 i 11 h
Lloc: Teatre Principal
Preu: gratuït
Promou / organitza: Regidoria de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de
Badalona
Hi col·labora: Plataforma Deixem de ser Invisibles i altres entitats que formen
part de la Plataforma 3D
Inscripció i contacte: Ajuntament de Badalona
Departament de Programes i Producció de Serveis
Marta Soriano Tel. 93 483 26 00 ext. 3081 msoriano@badalona.cat
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9. Arts integrades, accions interdisciplinàries i escola
9.1 4es Jornades A·PLEC sobre didàctica del plegat per a educadors
Descripció
Aquestes Jornades estan concebudes bàsicament per aprendre a ensenyar a
plegar.
Durant tres dies i a través d'una quarantena de tallers dirigits per plegadors, un
centenar d'educadors aprendran a utilitzar el plegat com a mitjà pedagògic,
intercanviant experiències, descobrint solucions, aprenent trucs i mètodes,
desenvolupant idees i projectes segons cada situació educativa. Activitat
reconeguda dins el Pla de Formació del professorat de Badalona. No es
requereix cap coneixement previ de plegat.
A qui s’adreça: educadors i mestres actius de jardí d'infància, d'escola
primària i secundària; estudiants i professors d'escoles i universitaris d'art,
ciències de l’educació, matemàtiques, etc; persones majors d’edat que tinguin
un interès sobre l’aplicació pedagògica del plegat;
Calendari: 26, 27 i 28 d’octubre de 2018
Horari: divendres 18.30 a 22.30 h, dissabte 9 a 20 h, diumenge 9 a 14.30 h
Lloc: Escola Jungfrau (C/ Vila Vall-Llebrera, s/n, 08912 Badalona)
Material didàctic: disponible a les Jornades
Preu: quota complerta tres dies dv, ds i dg 55 €; estudiants 35 €
només dissabte 45 €; només diumenge 30 €
a partir de l'1 d'octubre, increment de 5 € a totes les quotes
Inscripció:http://foldingdidactics.com/catalonia/badalona/
Promou / organitza: A·PLEC – Plegat Educatiu a Catalunya, SOCA-REL del
Círcol – Entitat de Cultura Popular
Hi col·labora:
Institucions i serveis: Escola Jungfrau, Servei Educatiu – Ciutat de Badalona
Dep. d'Ensenyament i Dep. de Cultura Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Badalona, Consorci per a la Normalització Lingüística – Centre de
Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià, Friedrich-Fröbel
Memorialmuseum,
Oberweissbach
(Turíngia,
Alemanya)
Empreses: Drogueria Boter (Badalona), Abacus Cooperativa (Badalona),Taller
d’Expressió Creativa (Badalona), EspaiMat – Espai d’aprenentatge de
Matemàtiques (Catalunya), Miyabi (Alemanya)
Associacions: Associacions de Veïns Dalt la Vila, Centre, Coll i Pujol i Bufalà
(Badalona), Neue Thüringer Fröbel Verein Keilhau e. V. (Alemanya)
Associacions de plegadors: Mouvement Français des Plieurs de Papier
(França), Origami Alsace (França), Centro Diffusione Origami (Itàlia), Origami
Deutschland e. V. (Alemanya), Faltik – Internationale Tagung zur Didaktik des
Faltens (Freiburg im Breisgau, Alemanya), Fröbel Faltstrasse – Tagung zur
Didaktik des Faltens (Alemanya), Origami, Dinamiche educative e didattica
(Bellaria, Itàlia), Conference on folding didactics (Sheffield, Anglaterra), aDoRe
– Gesellschaft zur Dokumentation und Erforschung der Faltkunst (Alemanya)
Contacte: Joan Sallas sallas@gmx.net
Més informació: http://foldingdidactics.com/aplec-badalona-2018/
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9.2 Mostra de Pessebres. Diorames
Descripció
Es tracta d’un recorregut guiat de l’exposició, amb una explicació de cada
diorama que il·lustra les representacions més tradicionals del pessebre en
diferents localitzacions.
A qui s’adreça: alumnat de primària i secundària
Calendari: del 13 al 21 de desembre de 2018
Horari: de dilluns a divendres, als matins. Horari concertat.
Lloc: Sala d’exposicions El Refugi.
Material didàctic: auca del Pessebre i jclic del Pessebre
Preu: gratuït
Inscripció: 647 458 851 (Marisa)
Promou / organitza: Amics del Pessebre de Badalona
Hi col·labora: Ajuntament de Badalona i Federació Catalana de Pessebristes
Més informació: Mostra de Pessebres de Badalona
9.3 FlipArt
Descripció
El programa FlipArt vol incentivar i apropar les arts entre els joves a través de
tres activitats: “Les aventures d’artistes”, “Els oficis de les arts” i “Els
monogràfics d’arts”. Les dues primeres consisteixen en la visita d’artistes i
professionals de les arts escèniques i visuals als instituts de secundària on
expliquen als alumnes la seva trajectòria, les seves vivències, les dificultats, els
èxits, etc. A la tercera els alumnes poden realitzar una pràctica d’alguna
disciplina artística. Els monogràfics d’aquest curs són: teatre, rap, coreografies
de teatre musical, circ, mobildoc i còmic.
A qui s’adreça: alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius
Calendari: d’octubre a juny
Lloc: en el centre
Preu: gratuït
Inscripció: Les sessions s’adjudiquen per ordre d’arribada de les
preinscripcions i segons disponibilitat dels artistes. En els cas dels Monogràfics
d’Arts és prioritzen els centres que encara no hi han participat.
Cal sol·licitar-la a: oda.flipart@diba.cat
Promou / organitza: Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Educació i
Esports
Contacte: Judit Figuerola oda.flipart@diba.cat 93 402 28 73
Hi col·labora: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Més informació: http://www.diba.cat/web/oda/flipart
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9.4 Forjadors de la Festa. Mostra d’elements festius i d’entitats
badalonines de cultura tradicional i popular catalana
Descripció
Mostra d’elements festius i d’entitats badalonines de cultura tradicional i popular
catalana. L’exposició mostra els elements festius de la ciutat que participen en
les Festes de Maig. S’acompanya de la relació d’entitats de cultura popular i
tradicional d’arrel catalana de Badalona i la descripció dels seus trets més
característics. El recorregut guiat de l’exposició tracta i explica els elements
festius.
A qui s’adreça: escoles bressol, primària i secundària i tots els públics
Calendari: maig
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h, dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a
20.30 h, diumenges i festius d’11 a 14 h. Visites en horari escolar a convenir.
Lloc: Sala Josep Uclés - Centre Cultural El Carme
Material didàctic: Fitxes dels jocs d’enginy i jocs dels Forjadors de la Festa.
Preu: gratuït
Inscripció: elcarme@badalona.cat
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Tradicional i
Popular Catalana (COENBACU) i Colla de Geganters de Badalona
Contacte: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
elcarme@badalona.cat 93 483 28 29
Més informació: http://www.festesdemaig.cat/cultural/
9.5 Encén la metxa! L’avantsala de les Festes de Maig (exposició)
Descripció
És una exposició itinerant, visual i descriptiva dels elements i entitats que
participen a les Festes de Maig tenint com a eix central la figura del Dimoni de
Badalona, l’element més singular de la Festa.
Està dissenyada per respondre als objectius del projecte Encén la metxa!, un
projecte cultural que pretén difondre el patrimoni festiu de Badalona:
Aquesta exposició forma part del catàleg d’exposicions temàtiques itinerants
del Museu Etnològic de Barcelona - Museu de Cultures del Món.
Consta de:
- 1 roll-up. Presentació/Imatge Exposició Encèn la metxa! Forjadors de la Festa
(85x200)
- 1 roll-up Què és Encén la metxa!? (150x200)
- Doble roll-up Coneguem els Forjadors de la Festa (85x200 cada un)
- 5 roll-up. Va de dimonis, Va de gegants i capgrossos, Va de foc i bèsties, Va
de Castells i altres elements festius, i Va de Festes de Maig (85x200 cada un).
- Doble roll-up. Cremada del Dimoni + Festes de Maig (85x200 cada un)
- 1 roll-up. El Dimoni a l’escola (85x200)
Material didàctic:
Jocs Forjadors de la Festa:
- Aquesta la saps? 5 capses temàtiques: Va de gegants, Va de Castells, Va de
foc i bèsties, Va de Festes de Maig i Va de dimonis amb el tauler.
- Memoritza
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- Dominofesta
- Dossier dels dimonis de Badalona
- Dossier Forjadors de la Festa
- Còmic Forjadors de la Festa
Material de difusió:
- Postal A5 explicació del projecte Encén la metxa! L’Avantsala de les Festes
de Maig
- Punt de llibre de les entitats d’Encén la metxa! i del Dimoni de Badalona 2016
- Guia de contes.
A qui s’adreça: alumnat d’educació infantil, primària, secundària i a tots els
públics
Calendari: Tot l’any, excepte el mesos de març, abril i maig
Lloc de recollida: Departament de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.
Edifici El Viver, Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 (2a planta).
Preu: gratuït
Promou / organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona
Hi col·labora: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular de Badalona
(COENBACU) i Colla de Geganters de Badalona.
Contacte: Anna M. Gaona, Maribel Picapiedra, Carles Flores; 93 483 28 18
Mës informació: http://badabiblios.cat/encen-la-metxa//
9.6 Projectes de l’EASD Pau Gargallo
Descripció
Des de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, es promouen
diferents projectes i activitats al llarg del curs obertes, algunes d’elles, als
centres educatius i a la ciutadania, com són exposicions, tallers, etc. L’EASD
Pau Gargallo col·labora també en projectes i accions promogudes per altres
centres , entitats i serveis.
A qui s’adreça: alumnat dels centres educatius i públic en general
Calendari: per determinar
Promou / organitza: EASD Pau Gargallo
Contacte: 93 399 76 52 escola@paugargallo.cat
Més informació: www.paugargallo.cat

Les activitats d’aquesta guia s’adrecen i poden adequar-se a les necessitats de
l’alumnat dels centres d’educació especial.
Aquesta Guia es pot consultar a la Guia d'activitats educatives del curs 2018-19
i s’actualitza periòdicament.
Edició: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
servei_educacio@badalona.cat

28

