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Escola de Bambú 

Programa d’educació intercultural i inclusiva de Casa Àsia  
 

ACTIVITATS A L’AULA  

Oferta d’activitats per a l’Educació Secundària, Formació de persones adultes 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 de 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. 
· Fomentar en l’alumnat les competències de comunicació intercultural en un mon globalitzat, contribuint a la 

cohesió social en diversitat.  
· Viure la diversitat cultural com una oportunitat  per a intercanviar coneixements i construir-ne de nous més 

significatius i inclusius. 
 

 

A qui s’adreça  

A l’alumnat de secundària obligatòria i post-obligatòria, a centres d’educació especial que fan secundària i 
a centres de formació d’adults. Treballem amb grups classe de màxim 28-30 alumnes.  

 

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 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 d’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.), donant així, un valor afegit a la nostra tasca amb els infants i adolescents.  

 

Metodologia 

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

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 € del taller 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. 



  Escola de Bambú  
 
 

 

 

 

 

 

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.  

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

a mida. 

 

1- Vida als Pobles i ciutats de l’Àsia   

Activitats que faciliten el coneixement sobre la vida a diversos països asiàtics, des de les grans ciutats a 
les zones rurals, amb tota la seva diversitat i complexitat.  

 

2- Filosofia i ètica a l’Àsia 

Activitats que donen a conèixer diverses tradicions filosòfiques asiàtiques, populars a Occident des de fa 
unes dècades. Estudiarem en què es basen i com es  practiquen. Coneixerem les diferents tradicions i les  

experimentarem d’una manera pràctica i lúdica. 

 

3- La Veu i el cos a l’Àsia 

Tallers de danses i cançons que ens apropa al continent asiàtic i a la seva diversitat cultural.  

 

4- Cultures i espiritualitats a l’Àsia 

Tallers introductoris a les diverses cultures i espiritualitats de la regió Àsia-Pacífic. També s’ofereixen 

rutes a peu per Barcelona que presenten diverses religions de la regió i les seves pràctiques incloent-
hi visites a centres religiosos de les diàspores asiàtiques.  

 

5- Àsia i Ciència: Què en sabem de les aportacions científiques del continent? 

De l’Àsia provenen molts coneixements que han contribuït a millorar la vida de les persones, com ara 

els descobriments en el camp de la medicina,  l’ús de nous materials en la indústria i la construcció, 

molts avanços tecnològics, en el transport, etc. De l’Àsia també hem rebut maneres diferents per fer 
càlculs aritmètics com l’àbac japonès i les matemàtiques vèdiques que faciliten l’aprenentatge 

d’operacions matemàtiques i encoratgen el càlcul mental.  
 

6- Del dit al pinzell 

Tallers d’escriptures i cal·ligrafies de diferents llengües asiàtiques que ens introdueixen a l’art 
d’escriure com a una eina molt important per a comunicar-nos, però  que al mateix temps és una 

pràctica de concentració, d’expressió artística i espiritual. 
 

7- Àsia avui: Temes de debat 

Us oferim la possibilitat de dialogar amb persones expertes  sobre diferents temes d’actualitat al 
continent asiàtic, un continent encara poc conegut per a nosaltres, però amb un pes creixent en les 

relacions internacionals. (Activitat per a batxillerats, cicles formatius i formació  de persones d’adultes). 
 

8- Creem amb l’Àsia  

Gran varietat de tallers d’arts plàstiques de la regió Àsia-Pacífic que ens permetran conèixer aquests 

països des del seu vessant artístic. A més de propostes creatives que ens apropen a reflexions sobre 
les relacions de gènere des de la perspectiva de diverses artistes asiàtiques. 

 

Alguns exemples: 

Austràlia: L’art aborigen i la pintura en pigments. 

 

Més informació i reserves 

illort@casaasia.es 

666571836 
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La Xina: Retall de paper, cuina freda i màscares de l’Òpera de Beijing 

Índia-Pakistan i Nepal: Cuina freda, rangoli, mandales col·lectius, l’art de vestir el sari, estampació 

de teles, embolcall de regals i targetes de felicitació, dibuixos Warli, etc.  

Japó: L’elegància del kimono, cuina freda, mandales col·lectius i embolcalls de regal. 

Corea del sud: Decoracions amb nusos. 

 

9- FestÀsia  

Activitats relacionades amb la celebració de festes tradicionals dels diferents països del continent. 

Celebració de festes de primavera, tardor, etc. Any Nou Xinès, Diwali i Holi de l’Índia, Basant del 
Pakistan, el dia dels infants al Japó, etc. 

 

10- Celebració de dies internacionals relacionats amb la diversitat i la interculturalitat amb una 
mirada asiàtica 

Activitats que  aporten coneixements i reflexió, que contribueixen a la inclusió de les diversitats al 

centre educatiu i al territori i   que teixeixen relacions interculturals de respecte i reconeixement  entre 
les persones.  

 

Alguns exemples:  21 febrer-Dia internacional de les llengües maternes (Talers de llengües asiàtiques). 
8 de març- Dia internacional de la dona ( tallers i jocs que ens aporten  una mirada asiàtica).  21 

març-Dia internacional de l’eliminació de la discriminació  (joc de rol) i dia mundial de la poesia 
(poesia plurilingüe). 21 maig-Dia mundial de la diversitat cultural (tallers artístics). 

 

11- Programes d’aprenentatge i servei comunitari (APS) 

 
1. Contes per llegir, contes per crear 

 
Aquí teniu el vídeo explicatiu  i  aquí els enllaços als díptics:  

Díptic general    Austràlia Cambodja Índia Indonèsia Japó Xina 

 

2. AFFM-Activitats Formatives per a Famílies Migrades i AFEX-Aprenem Famílies en Xarxa.  

Programes APS que tenen per objectiu apropar les famílies migrades als centres educatius dels seus 

fills i filles, millorar la seva comunicació amb comunitat educativa i apoderar-les (principalment les 
mares i l'alumnat voluntari de l’ESO que fa el servei).  Es fan classes de llengua i TIC, essent l'alumnat 

voluntari del centre qui ensenya les persones adultes de la seva família o veïnatge, amb el suport 
d'una dinamitzadora.  És un ensenyament-aprenentatge inclusiu, intercultural, plurilingüe, multinivell i 

Inter generacional.  
 

3. Poemes que ens apropen  
Programa APS d'intercanvi de poemes entre centres educatius i comerços diversos d'un mateix barri 

o ciutat. Té per objectiu apropar els coneixements literaris diversos del barri als centres educatius, al 

mateix temps que crea vincles entre el comerç local i els centres participants i fomenta el gust per la 
poesia. És un programa transversal i es pot treballar, en català, castellà, anglès o amb la 

combinació de les tres llengües. 

• Comerciants i infants, més a prop gràcies a la poesia 

• Poemes que ens apropen 2016 

• https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/actuacions/poemes-que-ens-apropen  

 

4. Altres propostes 

Activitats que animen a conèixer i valorar el repertori plurilingüe i cultural de l’alumnat: les 

autobiografies lingüístiques i la poesia plurilingüe.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pHfnCEQsTBQ
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-general-Contes-per-llegir-def_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-australia_definitiu_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-cambodja_definitiu_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-india_definitiu_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-indonesia_definitiu_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-japo_definitiu_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/07/Diptic-xina_definitiu_compressed.pdf
https://static.casaasia.es/2022/04/AFFM_diptic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3wXyku-5pWo
https://www.youtube.com/watch?v=3wXyku-5pWo
https://www.youtube.com/watch?v=3wXyku-5pWo
https://www.youtube.com/watch?v=3wXyku-5pWo
https://www.youtube.com/watch?v=zbDn-dRcES8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=1-OyxBSfJ1c
https://www.youtube.com/watch?v=C6mT8cTP7lQ
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/actuacions/poemes-que-ens-apropen
https://www.casaasia.cat/actualitat/autobiografies-linguistiques-som-el-que-parlem/
https://www.youtube.com/watch?v=-5eW8Wf1loU

