
LA SETMANA CULTURAL AL MESTRE PLA 

Cada curs escolar, des de l’any 2006,  el nostre centre celebra la Setmana Cultural.  

Al llarg d’una setmana els nostres alumnes treballen un tema en profunditat, tema que 

prèviament ha estat escollit pels nens i nenes. Per fer-ho els alumnes es barregen per 

cicles i fan tota mena de tallers preparats pels mestres, taller externs amb la 

participació de monitors i especialistes en el tema, activitats a l’aula, col·laboracions de 

famílies de l’escola, sortides pedagògiques... 

Els nens i nenes tenen l’oportunitat d’aprendre coses noves, d’ampliar els seus horitzons 

de coneixement i de gaudir, també des d’una vessant més lúdica i motivadora, de nous 

aprenentatges. També és un moment on es treballen valors com ara el treball 

cooperatiu, el coneixement i respecte a altres cultures, la solidaritat...  

Els temes escollits al llarg d’aquests anys han estat ben variats: “Els castells i l’edat 

mitjana”, “Cultures del món”, “Les olimpíades”, “El món de l’art”, “L’Univers”, “L’antic 

Egipte”, “El circ”, “Les tradicions catalanes”, “L’Àfrica negra”, “El món de la ciència”, 

“L’art de la cuina” i “Música i Dansa”. 

Al final de cada Setmana Cultural, alumnes, mestres i famílies del centre comparteixen 

activitats, tallers i espectacles a la festa de cloenda, que culmina amb el ja tradicional 

sopar a la fresca al pati de l’escola. 

Així doncs, la Setmana Cultural de l’escola Mestre Pla, és un eix vertebrador 

d’aprenentatge i enriquiment a tots els nivells de la nostra comunitat educativa. 

A continuació teniu un exemple d’organització d’una setmana cultural: 

 

 



SETMANA  CULTURAL 

L’Àfrica negra 

L’esperit d’aquesta Setmana Cultural és la d’iniciar  als nostres 

alumnes i a la vegada a tota la comunitat escolar a descobrir els 

costums i tradicions d’alguns pobles africans a través  sobretot de la 

seva música i dansa tradicional, i apropar-nos a una realitat de vida 

diària mitjançant  relats d’experiències, conferències, tallers...que ens 

ajudin a veure la gran diversitat social que hi ha al món i que ens 

ajudi a ser més oberts i solidaris .  

La música i la dansa tradicional  estan presents activament encara ara 

a l’actualitat dins la vida quotidiana dels seus habitants, conservant 

els seus estils i formes originals. D’aquesta manera i mitjançant les 

actuacions i tallers que es faran a l’escola, els alumnes es podran fer 

una idea molt ajustada de la intensa presència del folklore dins la 

societat de l’Àfrica subsahariana.  

Durant el transcurs dels dies es mostraran tant aspectes lligats a la 

música i la dansa (riquesa de patrons rítmics, instruments, sonoritat i 

naturalesa d’aquests, etc...) com aspectes d’interès socioculturals com 

la condició de vida (”modus vivendi”) dels habitants de l’Àfrica, jocs 

culturals...etc .  

Així doncs, a més dels objectius purament musicals, aquesta setmana 

té una intenció clarament de sensibilització vers els pobles africans, 

on volem explicar l’alegria, la màgia, l’energia i la vitalitat pròpies 

d’aquests pobles africans.  

A la vegada es vol sensibilitzar a tota la comunitat escolar ( alumnes, 

mestres, pares ...) , que darrere de qualsevol persona immigrant, 

vingui d’on vingui, hi ha tota una  rica cultura amb molts aspectes 

interessants del país d’on prové i que hem de respectar. 

 

 

 



Objectius pedagògics:  

 

- Sensibilitzar sobre la diversitat cultural en el món posant Àfrica 

com a exemple. 

 

-  Despertar l’interès per conèixer l’àmplia diversitat musical de 

l’Àfrica .  

 

- Sensibilitzar l’alumne vers el poble africà i també vers els valors 

de diversitat i pluralitat ètnica i cultural.  

 

- Cultivar una actitud de respecte vers a manifestacions culturals 

de qualsevol cultura coneguda o desconeguda per l’alumne.  

 

- Ressaltar les riqueses del continent africà sense oblidar la més 

que coneguda pobresa en la qual està immers aquest continent. 

 

- Donar a conèixer la cultura africana a través de la seva música i 

dansa tradicional amb la finalitat d’acostar a l’alumne 

manifestacions musicals de cultures llunyanes.  

 

- Despertar el interès de l’alumne per les arts dinàmiques com 

són la música i la dansa.  

 

-  Entendre la dansa com un llenguatge corporal i el cos com a 

mitjà d’expressió.  

 

- Donar a conèixer la gran família d’instruments que precedeixen 

al Djembé, el llenguatge musical per comunicar-se entre ells.  

 

- Treballar els jocs africans, com a nexe d’unió de les diverses 

cultures. 

 

- Sensibilitzar i fer entendre el tema de la immigració. 

 

- Conèixer el treball que fan les ONG, conèixer alguna i 

cooperar amb la mateixa. 

 

 

 



Com ho farem? 

 

Al llarg  del segon trimestre a totes les classes del centre es van 

tractant diversos aspectes relacionats amb el tema a mode 

d’introducció i serà durant la setmana del 7 a l’11 d’abril on es 

treballarà el tema en profunditat. 

L’horari de classes es mantindrà a excepció de les activitats que faran 

professionals de fora del centre, l’horari amb les activitats d’aquesta 

setmana es podran veure als blocs de cada nivell. 

Els continguts de les diferents matèries ( matemàtiques, naturals, 

anglès...etc ) estaran relacionades  amb Àfrica. Els mestres 

programaran el contingut de la seva matèria relacionada amb els 

objectius de la setmana cultural, adaptant a cada cicle el contingut 

segons l’edat dels alumnes.   

Es faran treballs i feines tant a nivell plàstic i manual, com de recerca i 

observació. 

 Al llarg de tota la setmana l’escola realitzarà activitats fora de 

l’horari escolar perquè puguin participar totes les famílies, recordem 

que un objectiu de la setmana cultural és implicar i per participar a les 

famílies. 

L’escola mantindrà diferents contactes amb  diferents associacions 

culturals africanes per enriquir el màxim possible el treball de les 

aules, la proximitat és un valor afegit 

Com és costum a l’escola l’últim dia de la setmana cultural es farà una 

festa oberta a tothom amb activitats, tallers,  jocs, música i el típic 

sopar que fem a l’acabar la setmana cultural. 

Totes les activitats les podreu seguir, a través de la nostra pàgina 

web, es penjarà el programa de la setmana cultural a priori i 

posteriorment s’aniran posant les notícies que generi la mateixa. 

 

 


