
Creem amb Àsia (Tots els cicles)
Gran varietat de tallers d’arts plàstiques i de dansa de diferents països d’Àsia i de la regió del pacífic.
Activitats puntuals pensades per setmanes i jornades culturals  o solidaries organitzades pels centres
educatius.

Objectius
· Apropar l’alumnat al coneixement d’un país d’Àsia a través d’una activitat plàstica característica del país.

Oferta per cicles i països

Cicle Inicial de Primària

Austràlia:
· Maquillatge aborigen amb pigments naturals
· Cuina aborigen

L’Índia:
· Mandales col·lectius fets amb flors o materials reciclats
· Fabricació i decoració de ventalls de paper

L’Iran:
· Juguem amb les lletres perses

El Japó:
· Mandales de flors o materials reciclats
· El drac de les illes japoneses. Jocs de plàstica a partir del mapa de Japó

Cicle Mitjà de Primària

Austràlia:
· Cuina aborigen

La Xina:
· Retall de paper segons tècniques tradicionals
· Fabricació de làmpades ornamentals
· Introducció a la cal·ligrafia. Nocions bàsiques d’escriptura xinesa
· Cuina freda xinesa
· El gall xinès. Jocs de plàstica a partir del mapa de la Xina

L’Índia:
· Rangoli, l’art tradicional de dibuixar amb sorra a l’Índia
· Fulo ka shringar, complements i decoracions fetes amb flors fresques
· Cuina freda indi-pakistanesa
· Mandales col·lectius fets amb flors o materials reciclats
· Fabricació i decoració de ventalls de paper
· Estampació de roba

L’Iran:
· Bote geghe, estampat tradicional de teixits
· Kilim, l’art de teixir catifes
· Juguem amb les lletres perses
· La gata persa. Jocs de plàstica a partir del mapa d'Iran

El Japó:
· Kamishibai, un estil d’explicar contes japonès
· Nines japoneses de paper
· Origami (papiroflèxia) d’animals
· Shibori, tint de tela a l’estil japonès
· Cuina freda japonesa
· Otsutsumi, embolcalls de regals
· Mandales de flors o materials reciclats
· El drac de les illes japoneses. Jocs de plàstica a partir del mapa del Japó
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Cicle Superior de Primària
Austràlia:
· Cuina aborigen

La Xina:
· Retall de paper segons tècniques tradicionals
· Fabricació de làmpades ornamentals
· Introducció a la cal·ligrafia. Nocions bàsiques d’escriptura xinesa
· El gall xinès. Jocs de plàstica a partir del mapa de la Xina
· Cuina freda xinesa
· Nusos xinesos. Detalls decoratius fets amb nusos
· Joc del Go. Joc de taula tradicional popular a la Xina, al Japó i a Corea del Sud

L’Índia, Bangla Desh i el Nepal:
· Rangoli, l’art tradicional de dibuixar amb sorra a l’Índia
· Fulo ka shringar, complements i decoracions fetes amb flors fresques
· Cuina freda indi-pakistanesa
· Mandales col·lectius fets amb flors o materials reciclats
· Fabricació i decoració de ventalls de paper

El Pakistan:
· Introducció a la pràctica de l’escriptura urdu

L’Iran:
· Bote geghe , estampat tradicional de teixits
· Kilim, l’art de teixir catifes
· Cuina de l’Iran. Elaboració de receptes bones i senzilles
· Juguem amb les lletres perses
· La gata persa. Jocs de plàstica a partir del mapa de l’Iran
· Mosaic persa. 

Les Filipines:
· Cistelles de paper reciclat

El Japó:
· Kamishibai,  un estil d’explicar contes japonès
· Nines japoneses de paper
· Origami (papiroflèxia) d’animals
· Shibori, tint de tela a l’estil japonès
· Cuina freda japonesa
· Otsutsumi,  embolcalls japonesos de regals
· Mandales de flors o materials reciclats
· Ikebana, arranjaments florals
· Cal·ligrafia japonesa amb la tinta i el pinzell
· Zouri, sandàlies fetes reciclant teles
· Ukiyo-e, taller de serigrafia tradicional del Japó
· Pochi, tècnica tradicional japonesa de fer sobres. 

Metodologia
Tallers de creació artística i jocs.

Àrees relacionades
Coneixement del medi natural, social i cultural i educació artística.

Àrees de coneixement
Visual i plàstica i ciències socials.

Països que oferim
L’Índia, el Pakistan, Bangla Desh, el Nepal, la Xina, el Japó, l’Iran, l’Afganistan, les Filipines, Corea del Sud i Austràlia.

Nombre d’activitats i durada
El centre educatiu tria les que vol fer. Les activitats són de 90 minuts per grup-classe.

Lloc de realització
Al centre educatiu o a Casa Àsia

Reserves
Escriure a: escolabambu@casaasia.es; tel. 666571836 

escolabambu@casaasia.es

Més informació:
Imma Llort, coordinadora de l’Escola de Bambú
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