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Objectius

Educació secundària
Formació adults
Educació especial

· Mostrar la riquesa del patrimoni natural, social, cultural i artístic del continent asiàtic i la
regió del pacífic.
· Fer néixer i créixer en l’alumnat l’interès 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 els alumnes les competències interculturals tan necessàries per conviure en una
societat multicultural com és la nostra.
· Viure la diversitat cultural com a positiva i enriquidora.

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.

Activitats
Vida als pobles i ciutats d’Àsia
Projecte de 3 activitats que contribueix a donar a conèixer
com és la vida a diversos països asiàtics i les similituds i
diferències amb la vida als pobles i ciutats d’aquí.

Filosofia i ètica a Àsia
Projecte de 2 a 4 activitats a través del qual ens aproparem
a diverses tradicions filosòfiques d’Àsia, populars a Occident
des de fa unes dècades. Estudiarem en què es basen i com es
practiquen. Coneixerem les diferents tradicions i les podrem
experimentar aprenent d’una manera pràctica i lúdica.

Treball de síntesi sobre un país concret d’Àsia
Us oferim aprofundir en el coneixement d’un país concret
d’Àsia a través del treball d’un dels llibres de la col·lecció
L’Àsia, un continent divers (Ed. Icaria) i d’una oferta àmplia
de tallers relacionats amb el país que decidiu treballar i amb
els continguts del llibre corresponent.

Viure les exposicions
Visites dinamitzades i tallers relacionats amb les exposicions
temporals organitzades per Casa Àsia. Mitjançant aquesta
activitat volem familiaritzar als i les alumnes amb l’art
contemporani, fomentar l’observació i la creativitat, a partir
del contacte amb els diferents creadors/es i les seves obres.

Cultures, espiritualitat i ritus d’Àsia
Projecte de 3 activitats que contribueix a donar a conèixer
les diferents religions del continent asiàtic.

Àsia i la ciència
Què en sabem de les aportacions científiques d’Àsia?
A través d’aquests tallers ens endinsarem en el món de les
aportacions asiàtiques en el camp de la ciència i la tecnologia.

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, mòduls formatius i formació d’adults).

Creem amb Àsia
Gran varietat de tallers d’arts plàstiques de diferents països
d’Àsia que ens permetran conèixer aquests països des de la
seva vesant artística. Ideals per a setmanes o jornades
interculturals.

FESTÀSIA
Celebració de festes tradicionals del continent asiàtic i de
la regió del Pacífic.

Activitats
NOVETAT!

La veu i el cos a Àsia

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

Observacions

El centre educatiu podrà triar de quin dels països següents vol treballar el projecte: l’Índia-el Pakistan, la Xina, el Japó, Iran, Austràlia,
les Filipines i Corea del Sud.
Si l’escola ho demana i l’alumnat té un nivell adequat de coneixement de la llengua per a poder seguir l’activitat sense massa dificultat,
l’activitat es pot fer també en anglès.

Metodologia

Per tal d’assolir els objectius que ens plantegem, a més de comptar amb un equip de docents multicultural i interdisciplinar, ens apropem
a les diverses temàtiques mitjançant metodologies participatives en què es gaudeix, s’intercanvia i s’aprèn a través d’una acció on ambdós,
alumnat i docent, 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 especifica els materials que, en cas que
les activitats es facin al centre escolar, cal posar a punt abans de començar. Si l’activitat ho requereix també es facilitarà amb anterioritat
un vocabulari específic per treballar.

L’equip docent

A l’Escola de Bambú som un equip de professionals de diversos països d’Àsia i el Pacífic 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.

Durada i nombre de participants

Les activitats solen tenir una durada de 90 minuts i es treballa
amb grups classe (aproximadament 25 alumnes). És imprescindible la participació activa del docent del centre educatiu durant
tota l’activitat.

Horari i calendari

Principalment en horari escolar, encara que es fan algunes
activitats en horari extraescolar. Tot el curs escolar. També
s’ofereixen activitats d’alguns països en períodes de vacances o
caps de setmana si hi ha demanda.

Lloc de realització

A Casa Àsia (Av. Diagonal 373, 08008 Barcelona) o als centres
educatius de tot Catalunya.

Preu

35 euros si l’activitat es fa a Casa Àsia i 115 euros si es fa al centre
educatiu. En el cas dels centres de fora de l’àrea metropolitana
de Barcelona s’haurà d’abonar també el cost del desplaçament
del docent fins al centre educatiu.

Reserves

Empleneu i envieu a escoladebambu@casaasia.es el formulari
de sol·licitud que trobareu a www.casaasia.es/bambu

Més informació

Imma Llort, coordinadora de l’Escola de Bambú
escoladebambu@casaasia.es

www.casaasia.es/bambu
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