
PROPOSTA 
D’ACTIVITATS1

Activitat 1

• Aprendre a reconèixer els rangolis hindús i 
saber més sobre què volen dir.

• Identificar els símbols religiosos que 
coneixem de la nostra cultura.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o 
retoladors. Diversos models de rangolis en 
blanc que es puguin imprimir per lliurar-ne 
un a cada nen o nena de la classe. Fitxes 
de rangolis per pintar:  
https://fvf-manabadi.org/es/recurso/fichas-
de-rangolis-para-colorear

Vídeo: Com fem un rangoli?  
https://vimeo.com/116168636

Objectius

• Consciència i expressions culturals.

• Competència en comunicació lingüística.

Competències clau del currículum

Material necessari

• Educació artística.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Valors socials i cívics.

• Religió.

Assignatures

Durada: Una sessió d’1 hora.

Activitat 1

PINTEM
UN RANGOLI
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Activitat 1

Desenvolupament de l’activitat
Després de veure el vídeo sobre com fem un rangoli, recordem quines característiques té? Per a què es 
fan servir i on es posen?

Aquests dibuixos, els fan les dones de la família per atreure bona sort. S’han de llevar molt d’hora perquè 
es triguen molt a fer i s’ha d’anar molt amb compte quan es fa el dibuix i s’hi posen els colors perquè sigui 
una benvinguda bonica per a les persones que s’apropin a la casa.

Ara pensarem si decorem les cases durant les festes. Per exemple, per Nadal decorem la casa i hi posem 
l’arbre o llums. I, quan hi ha un aniversari, fem servir globus. Durant les festes majors, els carrers s’omplen 
de garlandes.

A continuació, pintarem un rangoli. Cal fer-ho amb colors molt variats i molt alegres. Quan l’hàgim acabat, 
imaginarem que hem posat aquest rangoli a la porta de casa. Què volem expressar? Una benvinguda? Un 
desig? Una felicitació? Amb l’ajuda de la mestra o el mestre, ho apuntarem a sota del dibuix.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Ara que heu vist com es fa un rangoli, creeu el vostre: per fer-lo, haureu de dibuixar una quadrícula de 
punts i fer el vostre propi dibuix geomètric. A continuació, el pintareu i farem un gran mural a l’escola amb 
totes les vostres creacions.

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS2

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant 
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la 
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

School
Schoolto F estes i tradicions

a l’Índia



PROPOSTA 
D’ACTIVITATS1

Activitat 2

• Identificar elements propis de la nostra 
cultura.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o 
retoladors.

Objectius

• Consciència i expressions culturals.

• Competència en comunicació lingüística.

Competències clau del currículum

Material necessari

• Llengua.

• Educació artística.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Valors socials i cívics.

Assignatures

Activitat 2

Durada: Una sessió d’1 hora.

CANÇONS
POPULARS
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Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, pensarem quines cançons populars coneixem i les posarem en una llista. Poden ser 
cançons de jocs infantils (per rifar, per saltar a corda o per jugar a picar de mans), cançons de bressol o 
cançons tradicionals que cantem en algunes celebracions familiars o populars: “moltes felicitats”, nadales, 
cançons locals…

Quin missatge transmeten aquestes cançons? Hi ha cançons populars amb un contingut sexista clar. Per 
exemple, la de “Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a cocer” reflecteix amb molta 
cruesa i indiferència un acte de violència de gènere. Altres cançons amb un missatge sexista i discrimina-
tori clar són “Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero”, “Arroz con leche” 
o “Soy capitán de un barco inglés”.

Cada nen o nena triarà una d’aquestes cançons, intentant que no es repeteixin gaire i que no amaguin un 
contingut sexista o discriminatori. A continuació, n’escriurà la lletra o una part. Si no en recorda algun 
fragment, pot demanar ajuda a la resta de la classe.

Tot i això, cal tenir en compte que els nens i les nenes de l’Índia no saben llegir en el nostre idioma! Per 
això, al costat de la lletra farem dibuixos per intentar expressar el que diu la cançó. També podem afegir-hi 
dibuixos per expressar en quin context es canta: si és d’una festa en particular, si té algun ball, si és un joc, 
etc.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
A més de dibuixar alguns fragments de la cançó, l’alumnat pot traduir la lletra a l’anglès.

També es pot crear un petit refranyer popular i traduir-lo a l’anglès. Abans de començar, analitzarem el 
missatge que transmeten aquests refranys i n’exclourem els que tinguin contingut sexista o fomentin les 
desigualtats.

Activitat 2

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS2

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant 
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la 
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA 
D’ACTIVITATS1

Activitat 3

• Identificar elements propis de la nostra  
cultura.

• Donar a conèixer les nostres tradicions  
explicant experiències personals de l’alumnat.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o  
retoladors.

Objectius

• Consciència i expressions culturals.

• Competències socials i cíviques.

Competències clau del currículum

Material necessari

• Ciències socials.

• Educació artística.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Valors socials i cívics.

Assignatures

Activitat 3

Durada: Una sessió d’1 hora.

EL MILLOR DIA DE
FESTA DEL MÓN
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Desenvolupament de l’activitat
Durant l’any hi ha un munt de dies festius molt diferents. Alguns són religiosos; d’altres, civils.

Uns, els celebrem amb les nostres famílies; d’altres, sortim al carrer per assistir a festes populars amb molta 
més gent. A casa hi ha diverses tradicions que ens han ensenyat a seguir o no.

Començarem fent una llista dels dies de festa que recordem i n’escriurem les característiques:

 - En què consisteix la celebració?

 - On se celebra? En quina època de l’any? Creieu que a tot arreu del món fa el mateix temps que aquí?

 - Amb qui l’acostumem a passar?

 - Té algun menjar especial?

 - Quines altres tradicions s’hi vinculen? Vestits típics? Balls o danses?

 - És costum fer algun regal?

 - És civil o religiosa? Se celebra sempre el mateix dia de l’any?

A continuació, veurem el paper dels homes i les dones en aquestes celebracions 

 • Durant aquests dies de festa, qui fa què? Per exemple, qui s’encarrega de preparar el menjar?

 • Hi ha la mateixa representació d’homes i de dones a les xirigotes del carnaval de Cadis o   
 a les comparses?

 • Què passa a les romeries com la de la verge del Rocío de Almonte, a Huelva? Al ritual del salt de la  
 reixa, només hi participen els homes. En canvi, les dones s’encarreguen de vestir la verge i el nen Jesús.

 • Per carnaval, els nens i les nenes acostumen a portar disfresses diferents? Aquest és un bon   
 moment  per parlar-ne i fomentar que nens i nenes es puguin disfressar de qualsevol personatge,  
 independentment del gènere.

 • Moltes festes populars mantenen la tradició de triar una dona de bellesa reconeguda que posi cara 
 a la celebració i que acompanyi les autoritats. Les reines de les festes, les majas de les romeries  
 o les xanas d’Astúries representen les dones com un simple objecte decoratiu.

Amb tota aquesta informació, farem una fitxa per cada dia festiu explicant-ne tots els detalls en una carta. 
També podem destacar les coses que convindria canviar o millorar. Per fer-ho, dividirem la classe en grups, 
cadascun dels quals s’organitzarà per fer una d’aquestes fitxes.

Finalment, reservarem els últims deu minuts de la sessió perquè l’alumnat inventi “el millor dia de festa del 
món”. Agafant com a exemple les preguntes anteriors, triarà característiques de diversos dies festius per 
fer-ne la combinació que més li agradi.

Activitat 3

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS2

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant 
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la 
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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PROPOSTA 
D’ACTIVITATS1

Activitat 4

• Identificar elements propis de la nostra 
cultura.

• Donar a conèixer les nostres tradicions 
explicant experiències personals de   
l’alumnat.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o   
retoladors.

 

Objectius

• Consciència i expressions culturals.

• Competència en comunicació lingüística.

• Competències socials i cíviques.

Competències clau del currículum

Material necessari

• Ciències socials.

• Educació artística.

• Llengua.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

• Valors socials i cívics.

Assignatures

Activitat 4

Durada: Dues sessions d’1 hora.

COSTUMS
CURIOSOS
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Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, intentarem fer una llista amb els costums i les tradicions familiars que ens han ensenyat 
a casa des de petits, o els que hàgim observat en gent que coneixem. El professor o la professora pot 
suggerir algunes de les següents:

 - Fer el raïm la nit de Cap d’Any.

 - Menjar torrons per Nadal.

 - Regalar un llibre i una rosa per Sant Jordi.

 - Els Reis Mags.

 - L’angelet de les dents.

 - El conjunt de tradicions al voltant dels matrimonis religiosos: les arres, els ous als convents perquè 

    no plogui, la tradició de les núvies de dur una cosa nova, una cosa blava i una cosa deixada, etc.

 - Disfressar-se per carnaval.

 - Els petards per la Revetlla de Sant Joan (la nit del 23 de juny).

 - L’enterrament de la sardina.

Aquesta pluja d’idees pot donar molt de si si animem l’alumnat a recordar petits costums, dites, tradicions 
o, fins i tot, supersticions que hagin observat a casa, com fer un petó al pa abans de llançar-lo a les escom-
braries, evitar escombrar els peus d’algú per por que no es casi, etc.

També reflexionarem sobre si es tracta de costums que respecten totes les persones, animals i el medi 
ambient i si el paper de les dones és diferent del dels homes.

Segurament, la majoria d’aquestes petites tradicions resulten molt vistoses per a algú d’una cultura 
diferent. Per això, quan tinguem la llista, passarem a fer una petita fitxa explicativa de cadascuna. Dividi-
rem la classe en parelles o grups, i cada grup farà una fitxa que ha de mostrar:

– Una breu explicació de la tradició: en què consisteix, quan o per quin motiu es fa, etc.

– Qualsevol anècdota personal que l’alumnat vulgui afegir-hi.

– Un dibuix il·lustratiu.

Pot ser convenient explicar l’activitat el dia abans de fer-la perquè l’alumnat pugui consultar la seva família.

Activitat 4

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS2School

Schoolto

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Entre tota la classe crearem un llibre de fitxes en què recollirem totes les festes i tradicions populars que 
coneixem d’Espanya. Poden ser des de petites celebracions familiars fins a qualsevol tipus de festa popu-
lar, ja sigui civil o religiosa. Servirà qualsevol ocasió que ens sembli especial, tant si té lloc al nostre poble 
o ciutat com si són d’altres parts del país. Segons el nivell de l’alumnat, aquest llibre serà més o menys 
complex.

En primer lloc, farem una llista dividida en dos apartats:

 • Celebracions familiars: aniversaris, casaments, naixements, batejos, etc.

 • Festes populars: carnavals, fires, romeries, balls, celebracions religioses, enterrament de la sardina, etc.

Quan tinguem la llista completa, dividirem la classe en tants grups com calgui perquè cadascun pugui 
elaborar una fitxa, que ha d’incloure:

 • Una descripció de la festa o de la tradició: en què consisteix, amb quin motiu se celebra, amb qui  
 s’acostuma a compartir, a quin lloc d’Espanya es fa, etc.

 • Dibuixos, fotografies o imatges retallades de revistes per il·lustrar aquestes tradicions.

Veieu alguna coincidència entre les festes que celebreu vosaltres i les de l’Índia?

Penseu en les festes i tradicions de la zona on viviu. Hi participen les nenes i els nens? Creieu que el rol 
d’homes i dones és el mateix? Si no és així, hi esteu d’acord?

Si pensem en el naixement d’un nen o una nena, es preparen les coses de la mateixa manera? Penseu en 
els colors dels mobles, de la roba, el tipus de joguines…

Finalment, també reflexionarem sobre si es tracta de costums que respecten totes les persones, els 
animals i el medi ambient.

F estes i tradicions
a l’Índia



«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant 
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la 
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».

Desenvolupament de l’activitat
Entre tota la classe, intentarem fer una llista amb els costums i les tradicions familiars que ens han ensenyat 
a casa des de petits, o els que hàgim observat en gent que coneixem. El professor o la professora pot 
suggerir algunes de les següents:

 - Fer el raïm la nit de Cap d’Any.

 - Menjar torrons per Nadal.

 - Regalar un llibre i una rosa per Sant Jordi.

 - Els Reis Mags.

 - L’angelet de les dents.

 - El conjunt de tradicions al voltant dels matrimonis religiosos: les arres, els ous als convents perquè 

    no plogui, la tradició de les núvies de dur una cosa nova, una cosa blava i una cosa deixada, etc.

 - Disfressar-se per carnaval.

 - Els petards per la Revetlla de Sant Joan (la nit del 23 de juny).

 - L’enterrament de la sardina.

Aquesta pluja d’idees pot donar molt de si si animem l’alumnat a recordar petits costums, dites, tradicions 
o, fins i tot, supersticions que hagin observat a casa, com fer un petó al pa abans de llançar-lo a les escom-
braries, evitar escombrar els peus d’algú per por que no es casi, etc.

També reflexionarem sobre si es tracta de costums que respecten totes les persones, animals i el medi 
ambient i si el paper de les dones és diferent del dels homes.

Segurament, la majoria d’aquestes petites tradicions resulten molt vistoses per a algú d’una cultura 
diferent. Per això, quan tinguem la llista, passarem a fer una petita fitxa explicativa de cadascuna. Dividi-
rem la classe en parelles o grups, i cada grup farà una fitxa que ha de mostrar:

– Una breu explicació de la tradició: en què consisteix, quan o per quin motiu es fa, etc.

– Qualsevol anècdota personal que l’alumnat vulgui afegir-hi.

– Un dibuix il·lustratiu.

Pot ser convenient explicar l’activitat el dia abans de fer-la perquè l’alumnat pugui consultar la seva família.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
Entre tota la classe crearem un llibre de fitxes en què recollirem totes les festes i tradicions populars que 
coneixem d’Espanya. Poden ser des de petites celebracions familiars fins a qualsevol tipus de festa popu-
lar, ja sigui civil o religiosa. Servirà qualsevol ocasió que ens sembli especial, tant si té lloc al nostre poble 
o ciutat com si són d’altres parts del país. Segons el nivell de l’alumnat, aquest llibre serà més o menys 
complex.

En primer lloc, farem una llista dividida en dos apartats:

 • Celebracions familiars: aniversaris, casaments, naixements, batejos, etc.

 • Festes populars: carnavals, fires, romeries, balls, celebracions religioses, enterrament de la sardina, etc.

Quan tinguem la llista completa, dividirem la classe en tants grups com calgui perquè cadascun pugui 
elaborar una fitxa, que ha d’incloure:

 • Una descripció de la festa o de la tradició: en què consisteix, amb quin motiu se celebra, amb qui  
 s’acostuma a compartir, a quin lloc d’Espanya es fa, etc.

 • Dibuixos, fotografies o imatges retallades de revistes per il·lustrar aquestes tradicions.

Veieu alguna coincidència entre les festes que celebreu vosaltres i les de l’Índia?

Penseu en les festes i tradicions de la zona on viviu. Hi participen les nenes i els nens? Creieu que el rol 
d’homes i dones és el mateix? Si no és així, hi esteu d’acord?

Si pensem en el naixement d’un nen o una nena, es preparen les coses de la mateixa manera? Penseu en 
els colors dels mobles, de la roba, el tipus de joguines…

Finalment, també reflexionarem sobre si es tracta de costums que respecten totes les persones, els 
animals i el medi ambient.

Activitat 4
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PROPOSTA 
D’ACTIVITATS1

Activitat 5

• Identificar elements propis de la nostra cultura.

• Desenvolupar la competència verbal i plàstica, 
la creativitat i el treball en equip.

• Fulls o cartolines, llapis de colors o retola-
dors, revistes, tisores i pega.

Objectius

• Consciència i expressions culturals.

• Competències socials i cíviques.

Competències clau del currículum

Material necessari

• Llengua.

• Educació artística.

• Anglès (si es tria fer l’activitat en aquest idioma).

Assignatures

Activitat 5

Durada: Dues sessions d’1 hora.
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TRADICIONALS
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Desenvolupament de l’activitat
Una de les vies per les quals podem conèixer una cultura és a través de la seva tradició de contes popu-
lars. Sabíeu, per exemple, que el conte de la lletera ve directament de l’Índia? Hi ha relats que es coneixen 
a tots els països del món, però també n’hi ha que formen part de la cultura de cadascun. Oi que seria bonic 
enviar els nostres contes als nens i les nenes de l’escola de l’Índia? En primer lloc, farem una llista de tots 
els contes que coneixem: la caputxeta vermella, els tres porquets, en Polzet, la faula de la cigala i la formi-
ga, etc.

Abans de començar reflexionarem sobre els contes que hem inclòs a la llista. Com s’acostuma a represen-
tar les nenes i les dones als contes tradicionals? Normalment, el rol femení es caracteritza per la bellesa, 
la delicadesa i la submissió. El rol masculí, en canvi, es basa en la força i la violència. En la història, els que 
decideixen i tenen el poder són ells. Creieu que aquesta divisió és justa o que respon a la realitat?

Després, dividirem la classe en tants grups com contes tinguem. La tasca de cada grup serà preparar un 
mural o un quadernet per explicar un d’aquests contes. Però, ai! Els nens i les nenes de l’Índia no entenen 
el català! Què us sembla si els fem arribar els contes en forma de vinyetes de còmic, amb un munt de 
dibuixos? Abans de dibuixar el conte, podem decidir canviar el rol dels homes i les dones que apareixen 
a la història. I si la princesa protagonista no necessita un príncep que la salvi? I si al cavaller del conte no 
li agrada fer la guerra?

A cada conte inclourem:  

 • El títol.

 • Abans de començar, farem un dibuix de tots els personatges principals que hi apareixen, amb  
 el nom escrit a sota, i un aclariment sobre si són els protagonistes, els dolents, etc.

 • Després dividirem el conte en 8 o 10 escenes principals, per a cadascuna de les quals farem un  
 dibuix, i a sota hi afegirem un petit text explicatiu. Podem utilitzar globus per als diàlegs, igual que als  
 còmics. Al final de la classe, cada grup ensenyarà als companys i les companyes el conte que ha  
 preparat.

Proposta per a l’alumnat d’etapes superiors
A més de fer l’activitat anterior, l’alumnat traduirà els contes tradicionals a l’anglès per compartir-los amb 
els nens i les nenes de l’escola de l’Índia.

Activitat 5

PROPOSTA 
D’ACTIVITATS2

«Aquesta publicació s’ha elaborat amb el suport financer de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament (AECID), amb càrrec al projecte “Un món, 17 reptes. Apropant 
l’Agenda 2030 i els ODS a la comunitat educativa”. Aquest contingut és responsabilitat exclusiva de la 
Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l’opinió de l’AECID».
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