PACK DE CULTURA POPULAR
CATALANA A LES ESCOLES

LA CIUTAT DE VIC
• Vic, capital de la comarca d’Osona, té una població de
41.191 habitants.
• El 25 % de la població de Vic són persones nouvingudes.
• Hi ha persones de diferents països de procedència. El
continent Africà, amb el Marroc al capdavant, és el que té
una presència majoritària a la ciutat.
• Paral·lelament, Vic té una xarxa de 300 entitats
registrades. D’aquestes, unes 60 són entitats culturals.

Origen del projecte: el Pla de Barris
• Pla de Barris: projecte
d’intervenció integral que inclou un
conjunt d’actuacions de caire
urbanístic i socioeconòmic
orientades a la millora d’una zona
determinada de la ciutat.
• Es tracta d’un projecte integral,
transversal i temporal.
• La ciutat de Vic ja ha desenvolupat
un Pla de Barris a la zona sud (20052010). Actualment, s’està treballant
en el desenvolupament d’un altre
Pla de Barris a la zona del Centre
històric i la Calla (2008-2014).

• Un dels àmbits de treball del
Pla de Barris és la millora de
la convivència i del foment
de les relacions i el
coneixement intercultural,
impulsant la participació del
teixit associatiu de la ciutat i
de la ciutadania en general.

• En alguns dels barris on es
treballa hi ha una
concentració prou
significativa de població
immigrada en comparació
amb la resta de la ciutat.

• El projecte neix arran d’una demanda veïnal. Semblava que en
aquell moment totes les dinàmiques culturals i lúdiques que es duien
a terme anaven orientades al coneixement de les diverses cultures
que configuren les persones que vivien en aquests barris.
•La proposta consistia a
plantejar algun tipus
d’acció que donés a
conèixer la cultura popular
catalana a les persones
immigrades i que la
reforcés entre les persones
autòctones. També es volia
augmentar la participació de
la ciutadania en la vida
associativa i cultural de Vic.

• Així, es va creure que una bona opció per estendre aquest
coneixement podria ser a través dels nens i nenes i es va
contactar amb el Pla Educatiu d’Entorn.
• Els 3 eixos bàsics del PEEV:
• Cohesió social
• Equitat
• Promoció de la llengua i la cultura catalanes
• Els 4 àmbits d’actuació dels PEEV són:
• Àmbit familiar
• Àmbit de l’educació formal
• Àmbit de l’educació no formal
• Àmbit de l’educació informal
• El resultat va ser el Pack de cultura popular catalana a les
escoles, projecte que es dirigia a les escoles per treballar-lo en
horari lectiu. Inicialment es va obrir als centres educatius en
territori del Pla de Barris sud de Vic; més tard es va estendre a
l’altre Pla de Barris i, amb el temps, a tota la ciutat.

PACK DE CULTURA POPULAR
CATALANA
Tallers de SARDANES, GEGANTS I CASTELLS
3 sessions / taller
1 hora /setmana / grup
Alumnes de 3r de primària
Inclusió dels tallers en l’horari lectiu
Sessions dinamitzades pels professionals de les diferents entitats de la
ciutat.
5a EDICIÓ
1.350 ALUMNES

OBJECTIUS DEL PACK
• Donar a conèixer als nens i nenes de vuit i nou anys algunes de les
activitats més genuïnes de la cultura catalana.
• Apropar les entitats de Vic als alumnes i a les famílies dels centres
educatius de la ciutat, i al revés.
• Practicar en grups les sardanes, els gegants i els castells per tal
d’identificar-los i aprendre’ls.
• Fomentar la participació a les activitats de cultura popular catalana
que es fan a Vic i arreu.

ELS CENTRES EDUCATIUS I LES
ENTITATS COL·LABORADORES
Centres d’educació infantil i primària
•Públics: Escola Andersen, Escola Vic-Centre, Escola Dr. Joaquim
Salarich, Escola Guillem de Montrodon, Escola La Sínia i Escola
Sentfores
•Concertats: Col·legi Escorial, Col·legi Pare Coll, Col·legi Sagrat
Cor, Col·legi Sant Miquel dels Sants i Col·legi Santa Caterina de
Siena
Entitats de cultura popular catalana de la ciutat
•Colla Sardanista “la Riallera”, Agrupació Sardanista de Vic, Osona
Gegantera, Agrupació Gegants del carrer de la Riera i Sagals d’Osona

TALLER DE GEGANTS

TALLER DE CASTELLS

TALLER DE SARDANES

VALORS AFEGITS DEL PROJECTE
• Coordinació entre diferents departaments i projectes de
l’Ajuntament, conjuntament amb les entitats culturals de la ciutat i
els centres educatius.
• Participació de TOTS els centres educatius de la ciutat =
Participació de TOTS els nens/es de la ciutat de 8/9 anys!
• Alineació dels objectius del centres i dels continguts per treballar
des de l’escola amb els projectes de les entitats.
• Aprenentatge, per part de les entitats, en l’àmbit més pedagògic
dels seus ensenyaments.
• Increment de la participació dels nens i nenes de la ciutat en festes
populars i altres activitats culturals.

GRÀCIES
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