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ACTIVITATS A L’AULA  

Oferta d’activitats per a l’Educació  infantil i Escola Bressol 

 
Objectius  

· Oferir eines per educar des de la interculturalitat i la inclusió. 
· Donar a conèixer aspectes concrets de la vida dels infants de diversos països d’Àsia i del Pacífic als 

infants que viuen a Catalunya. 

· Viure la diversitat positivament. 
· Apropar els infants a la tradició oral d’Àsia a través de contes.  

 
A qui s’adreça  

A l’alumnat d’educació infantil i educació especial de tots els centres educatius i també a centres d’educació 
no formal que treballen amb infants de 3 a 6 anys. Treballem amb grups classe 30 infants com a màxim, 

tot I que aquestes activitats també poden ser per a públic familiar i tenim un programa especial per a 
infants de 0 a 2 anys. 

 

Qui les dinamitza? On es fan? Quina durada tenen? 

Les activitats i tallers es fan als centres educatius de tota Catalunya, tenen una durada de 60 minuts i estan 

dinamitzats per educadores principalment d’origen asiàtic. Si el centre ho sol·licita i l’alumnat t´e un nivell 

de coneixement suficient d’aquesta llengua, l’activitat es pot fer en anglès també.  

 

Equip d’educadores 

A l’Escola de Bambú som un equip de professionals de diversos països d’Àsia que a més de tenir experiència 

docent tenim una formació i experiència en diversos camps de les arts plàstiques i dramàtiques, fet que ens 
permet treballar els mateixos temes amb eines metodològiques molt diverses (plàstica, contes, dansa, jocs, 

etc.) i poden donar, així, un valor afegit a la nostra tasca amb els infants.  

 

Metodologia 

Per tal d’assolir els objectius que ens plantegem, a més de comptar amb un equip d’educadores multicultural 

i interdisciplinari, ens apropem a les diverses temàtiques mitjançant metodologies participatives en què es 

gaudeix, s’intercanvia i s’aprèn a través d’una acció on l’alumnat i l’educadora, es descobreixen mútuament, 
es respecten i cooperen per assolir uns objectius comuns a través de l’activitat.  

Les activitats s’inicien amb una presentació dels temes i s’acompanyen de petits experiments, narració de 

llegendes, activitats d’expressió plàstica i corporal, visualització de vídeos i imatges, música, jocs 

tradicionals, etc. Al final de cada activitat hi ha sempre un exercici d’avaluació i un temps per a preguntes, 

debat i conclusions.  

 

Per preparar l’activitat 

Es recomana que uns dies abans de l’activitat es motivi el grup amb recerca d’informació sobre el país triat, 

per tal que puguin aprofitar les activitats al màxim. L’Escola de Bambú facilita una fitxa on es descriu a fons 

l’activitat i s’hi especifiquen els materials que cal posar a punt abans de començar. Si l’activitat ho requereix, 

també es facilitarà amb anterioritat un vocabulari específic per treballar.  

 

Preu per activitat i grup classe 

El preu dels tallers és de 90 € per taller i grup classe quan son a centres dins de l’AMB i 110 € quan són 
fora d’aquesta zona, tot i que quan el desplaçament des de Barcelona superi els 50 km  als 110 € caldrà 

afegir-hi el cost del transport. Aquests preus inclouen els costos dels materials que aportarà Casa Àsia, 
excepte en alguns casos concrets. Al voltant de dates concretes s’ofereixen preus reduïts per a algunes 

activitats. 
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Activitats 

 

1-Explica’m un conte 

Us proposem conèixer la Xina, el Japó, Cambodja, les Filipines, Austràlia, l’Índia i el Pakistan entre 

d’altres països, a través de la narració dramatitzada d’un conte tradicional 
i una activitat d’expressió plàstica o corporal del país que escolliu.  

 

2-Gronxa’m (per a infant de 0-2 anys i la persona cuidadora). 

Cançons, massatges i jocs de falda que ens apropen al món de la cura i l’educació des dels primers 

anys de vida en diverses cultures de l`Àsia.  

 

 

*S’accepten sol·licituds de temes que no estan inclosos en aquesta proposta i que valorarem de preparar-

los a mida.  


