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Programa d’educació intercultural i inclusiva de Casa Àsia
ACTIVITATS A L’AULA
Oferta d’activitats per a l’Educació Primària i Educació Especial

Objectius
· Mostrar la riquesa del patrimoni natural, social, cultural i artístic del continent asiàtic i la regió del Pacífic.
· Fer néixer i créixer l’interès en l’alumnat sobre aquest continent i la seva gent, així com per conèixer les
cultures d’origen dels seus companys i companyes de procedència asiàtica.
· Donar suport a mestres i educadores en la seva tasca de fomentar les competències interculturals dels
infants per a què visquin la diversitat positivament, se sentint reconeguts i valorats en les seves diferències i
facilitar la cohesió social des del respecte i el coneixement.
A qui s’adreça
A l’alumnat d’educació primària i educació especial de tots els centres educatius i també a centres d’educació
no formal que treballen amb infants d’aquestes edats.
Qui els dinamitza, on es fan i durada
Les activitats i tallers es fan als centres educatius de tota Catalunya, tenen una durada de 90 minuts i estan
dinamitzats per educadores principalment d’origen asiàtic. Si el centre ho sol·licita i l’alumnat té 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 de l’Àsia que a més de tenir experiència
docent, tenim una formació i experiència prèvies 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 podem 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 traves d’una acció l’alumnat i l’educadora, es descobreixen mútuament, es
respecten i cooperen per assolir uns objectius comuns a traves 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,
tallers d’escriptura, 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 preparar abans de començar. Si l’activitat ho requereix també
es facilitarà amb anterioritat un vocabulari específic per treballar.
Cost
El preu dels tallers és de 110 € per taller i grup classe quan el centre es troba a l'AMB i 125 quan és fora
d'aquesta zona. Si el centre es troba a més de 50 km de distància de Barcelona als 125 €, caldrà sumar-hi
el cost del transport des de Barcelona fins al centre educatiu. 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
Aquesta proposta per cicles educatius inclou activitats i tallers per apropar-se a la regió Àsia-Pacífic de
manera transversal. Ideal per a complementar el treball per projectes o oferir la mirada asiàtica a
qualsevol tema curricular.
1- Què hi ha per dinar? (CIP)
Tallers que ajuden els infants a reconèixer diversos aliments del continent asiàtic, alguns dels quals ja
formen part de la nostra dieta habitual, es familiaritzen amb les diferents maneres de cuinar aquests
aliments, servir-los i menjar-los i gaudeixen dels contes dels diferents països relacionats amb els aliments.
2-Teles, vestimenta i ornamentació (CMP)
Tallers que ens ajuden a descobrir la vestimenta com a forma d’expressió de la identitat individual i
col·lectiva. Coneixerem la diversitat de materials, de maneres de teixir-los i de lluir-los.
3- Animals domèstics i mitològics (CMP)
Activitats mitjançant les quals podrem descobrir a través de mites i llegendes els animals més
característics del continent asiàtic i la regió del Pacífic i els seus hàbitats.
4- La vida quotidiana dels infants de l’Àsia (CSP)
Amb aquests tallers podrem conèixer de més a prop com és la vida escolar a diversos països de l’Àsia
i com els infants participen de les tasques domèstiques i fins i tot treballen per ajudar a les seves
famílies. Quins són els oficis tradicionals i moderns d’aquests països. També aprendreu diverses
maneres de divertir-se (a través de jocs, balls, manualitats, etc.) tal i com fan els infants de les vostres
edats als països asiàtics.
5- La Veu i el cos a l’Àsia (CSP)
Programa de danses i cançons que ens apropa al continent asiàtic i la regió del pacífic. Danses de
l’Índia, Pakistan, Xina, Japó, entre altres.
6- Creem amb l’Àsia (oferta específica per a cada cicle de Primària)
Gran varietat de tallers d’arts plàstiques de la regió Àsia-Pacífic que ens permetran conèixer aquests
països des del seu vessant artístic.

Alguns exemples:
Austràlia: Maquillatge aborigen i pintura en escorça amb pigments naturals i cuina aborigen.
L’Índia- Pakistan -Bangladesh: Mandales col·lectius fets amb flors o materials reciclats, ventalls de
paper , dibuixos Warli, estampació amb blocs tradicionals, rangolis de festa, cuina freda, etc.
El Japó: Mandales de flors o materials reciclats, el drac de les illes japoneses (jocs de plàstica a partir
del mapa de Japó) i contes amb Kamishibai, nines japoneses de paper, cuina freda, etc.
La Xina: Retall de paper, papiroflèxia, làmpades, cuina freda, etc.
Indonèsia: Titelles de Java i batik
Cambodja: Figures de paper
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A més de propostes creatives que ens apropen a reflexions sobre les relacions de gènere des de la
perspectiva de diverses artistes asiàtiques.
7- FestÀsia (Tots els cicles educatius)
Activitats relacionades amb la celebració de festes tradicionals de la regió i de dies internacionals amb
la perspectiva dels països asiàtics.
8-Contes per llegir, contes per crear (CSP). Programa APS que dura 25 hores lectives
És un programa transversal d’aprenentatge i servei comunitari (APS) que fomenta la lectura, l’expressió
oral, l’escriptura creativa, el coneixement de les societats i cultures de la regió Àsia-Pacífic i la creació
artística. Ideal per a treballar-ho amb la metodologia de projectes ja que abraça moltes competències
i matèries, és molt flexible, fomenta el treball cooperatiu i la reflexió.
Casa Àsia, a través de l’Escola de bambú facilita els contes (en préstec), una activitat amb l’educadora
del país triat i la possibilitat de fer un intercanvi d’informació i col·laboració amb una de les escoles del
país triat. També fa un acompanyament proper durant tot el projecte. La dedicació mínima al projecte
és de 25 hores lectives.
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S’accepten sol·licituds de temes que no estan inclosos en aquesta proposta i que valorarem de preparar –los
a mida.

