
L’Escola Bambú  Programa d’educació intercultural de Casa Àsia

presenta 

FestaÀsia



MIHOKO: 
Mostrar la riquesa del 
del patrimoni natural, 

natural, social, 
cultural i artístic del 

continent asiàtic

CHAO-WEN: 
Fer nèixer i crèixer 

l’interès pel continent 
continent asiàtic i la 

seva gent

DEEPTI: 
Contribuir a 

desenvolupar les 
competències 
interculturals 

necessàries per viure 
en la nostra societat

YOSHI i PARIMAH: 
Viure la diversitat 
cultural com un 

enriquiment humà, 
social i cultural

O B J E C T I U S



Les/els docents provenen de diferents països d’Àsia i de diferents àmbits professionals  com les arts, la música, 

música, la dansa, la filologia, l’economia o l’antropologia. Aquest fet ens permet treballar amb eines 

eines metodològiques molt diverses.



Amb el programa
 FestaÀsia

a l’Escola Bambú
 

celebrem, 
durant tot el curs, 
diverses festes d’aquest 

continent
i de la regió

 
del Pacífic.



Diwali

Navratri
Holi

Basant

Setsubun

Hinamatsuri
Kodomo no hi

AkimatsuriKakizome

La festa de l’any Nou Xinès
Duanwu Jie: La festa dels enamorats

Sol Nal

Garma

Noruz
Sadeh

PongalLes nostres Festes

XINA

JAPÓ

ÍNDIA

IRAN

COREA DEL
 SUD

AUSTRÀLIA

PAKISTAN

Yuan Xiau: La festa de les làmpades



AMBIENTACIÓ
L’aula de l’Escola Bambú sempre està
decorada d’acord amb les característiques
de la festa i del país.



INTER  -
 

ACCIÓ

Utilitzem 
metodologies 

participatives en què 
l’alumnat 

intercanvia i aprèn 
mitjançant la 

interacció entre 
l’alumne/docent i les/el s 

les/els seves 
companyes.
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Totes 
les 
activitats 
conclouen 
amb 
la 
realització
d’una 
manualitat 
a 
partir 
de 
diferents 
recursos 
i 
des de
diferents
disciplines.
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El projecte s’adreça a tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària obligatòria i 
i postobligatòria, formació

 
d’adults, educació

 
especial i educació

 
no-formal. 



Amb el suport de 
la MEDIATECA 
de Casà Àsia

*Agraïm la col·laboració del Consolat del Japó en les 
festes japoneses
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