Dibuix de Júlia Carbó Lozano (escola Josep Ferrà d’Olesa de Montserrat),
guanyadora del concurs de dibuix ‘el país a l’escola’ 2018.
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Què és la campanya ‘el país a l’escola’?
La vigència de la cultura popular

Des de fa més de 40 anys, la campanya té
l'objectiu

d'estimular

l’alumnat

en

el

coneixement de la nostra cultura i tradicions a
les escoles. Concretament, la campanya és duta
a terme per monitors sardanistes que durant els
mesos de gener a maig ensenyen la sardana, la
cobla i el ball de bastons als alumnes de primària
dels centres inscrits, durant una hora a la
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setmana.
La campanya, actualment coordinada per la Confederació Sardanista de Catalunya, arriba a la seva 43a
edició amb molt bona acceptació de les escoles que segueixen participant any rere any pels seus bons
rendiments. L’edició 2018 ha estat secundada per 25 escoles de Barcelona ciutat i comarques, tant
públiques com concertades.

La cloenda
Coneixements i festa en comú
Al finalitzar la campanya, té lloc la cloenda conjunta que reuneix els centres inscrits al Pla de la Catedral
de Barcelona. És una festa multitudinària amb la sardana i la cultura popular com a eix central,
esperada pels alumnes per posar en comú els
coneixements adquirits durant el curs.
El format de la cloenda -sempre al centre de
Barcelona- varia cada any, essent reflex de les
commemoracions

i

novetats

que

la

Confederació Sardanista de Catalunya hi
aporta: demostracions musicals, obsequis,
esmorzar, animació.... Per la seva importància,
la cloenda és un esdeveniment que capta

La cobla Sant Jordi s'encarrega de la part musical de la cloenda

l’atenció dels mitjans de comunicació locals i nacionals i una activitat fora del centre que les escoles
no volen perdre’s.
Temari i continguts
Cultura, habilitats i valors
La sardana, la cobla i el ball de bastons
constitueixen l’espina dorsal de la
campanya i el seu coneixement és molt
beneficiós per a l’alumnat per diferents
motius.
L'actor Josep Palau presentant la cloenda 2018

La dansa és cultura i vehicle d’integració
La campanya apropa a l’aula el coneixement de la cultura popular catalana d’una manera gradual i
interrelacional. És especialment beneficiosa en centres educatius que sovint són un gresol de cultures
i on ‘el país a l’escola’ afavoreix que la cultura popular sigui el vincle d’interrelació juntament amb la
llengua catalana.

Les habilitats es desenvolupen tot dansant
L’aprenentatge de la sardana i el ball de bastons aporta a cada alumne beneficis entorn el
desenvolupament d’habilitats i capacitats motrius bàsiques:
•
•
•
•

Oïda musical: La pràctica de la dansa requereix concentració i distinció de la música.
Compàs: Per ballar, cal seguir a tothora el ritme de la música que tria especialment el
monitor.
Lateralitat: L’esquerra i dreta de la sardana i dels bastons ajuda a disminuir en un grau
important els problemes de lateralitat de molts alumnes.
Execució i destresa: Utilitzar els bastons sense prendre mal és un repte que s’aconsegueix
a cada campanya.

La relació de la sardana amb les matemàtiques, la música, l’educació física, la història així com
comportaments bàsics com l’atenció i el treball en grup s’aconsegueixen tot dansant i reforcen gran
part de les assignatures troncals de l’alumnat de primària.

Valors per al món d’avui
La sardana i el ball de bastons estan lligats
intrínsecament amb la solidaritat, la germanor, la
igualtat entre sexes i entre alumnes i la no
violència. La unió de l’anella i el treball en grup
cohesionen el grup-classe a través de la rotllana
com a treball d’equip.

La dansa
Útil més enllà de l’aula
Els alumnes acaben la campanya dominant els curts i els llargs de la sardana, el galop d’entrada a plaça
i el Ball de bastons de Lleida. Aquests coneixements adquirits serveixen a cada escola per a festes com
Sant Jordi, setmanes culturals i exhibicions de fi de curs. Alhora, els alumnes veuen que poden
practicar allò que han après a l’escola en una
festa major o una ballada que trobin
casualment al carrer d’entre les més de
3.000 activitats sardanistes anuals. Si volen,
poden continuar la seva formació en cursets
d’entitats sardanistes o colles de competició
com a activitat extraescolar.
Els monitors
Titulació i experiència
La campanya és duta a terme sempre per un monitor titulat per la Confederació Sardanista de
Catalunya. Gran part dels monitors porten molts anys participant a la campanya i coneixen
perfectament els diferents tipus d’alumnat, la realitat social del món educatiu així com apliquen els
seus coneixements pedagògics apresos als cursos de formació i reciclatge. Cada monitor ha superat
un curs lectiu de 40 hores amb un examen final que organitza regularment la Confederació Sardanista
de Catalunya.

Quan la Confederació Sardanista assigna un
monitor, demana el certificat que n’acredita
la manca de delictes de naturalesa sexual si
aquest

no

departament
Confederació

en

disposa.

Alhora,

d’ensenyament
Sardanista

de

el

de

la

Catalunya

supervisa tant amb l’escola com amb els
monitors el correcte desenvolupament de
les sessions. Acabada la campanya, sempre es fa una valoració del
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transcurs de l’activitat a cada centre.
Calendari adaptat a les necessitats escolars
12 sessions que es fan curtes
La campanya té inici a mitjans de gener (setmana del 21 al 25 de gener) i acaba la amb la cloenda de la
campanya, el divendres 3 de maig. Compta un total de 12 sessions d’una hora cadascuna a la setmana
en horari escolar. Les setmanes de marge afavoreixen que si té lloc alguna excursió o festa escolar, es
pugui completar amb facilitat les 12 sessions previstes que tenen lloc dins les assignatures d’educació
física o bé de música, triades segons la direcció del centre. L’escola és qui durant la inscripció proposa
l’horari i el curs amb el qual vol participar. Malgrat la campanya es dirigeix i s’adapta a tots els cursos
de primària, els cursos centrals d’EPRI són sovint els més escaients perquè els alumnes no són ni massa
petits ni excessivament grans.

Necessitats tècniques
L’aula, espai d’activitats
•
•
•

•

L’escola ha de disposar d’una aula adient –espai suficient per fer la rotllana- lliure de cadires i
taules.
Un reproductor de CD.
Alhora, ha de disposar de bastons, que serviran per a les classes i per a la cloenda. Convé que
disposi de bastons (2) per a cada alumne atès que a la cloenda tot l’alumnat participant balla
alhora. Si no se’n tenen, són econòmics i us indicarem on adquirir-ne.
La presència del mestre sempre a l’aula per donar suport al monitor.

Els continguts
Arrels i ales per a l’alumnat
El contingut teòric i pràctic de les 12
sessions s’adapta específicament pel
monitor segons dos eixos: la realitat
sociocultural de l’alumnat i el curs-nivell
de cada grup d’EPRI. El contingut es
divideix en 4 apartats principals:
Història: L’evolució de la dansa
durant el darrer segle i els seus
noms

i

efemèrides

més

Els bastons no falten mai a la cloenda

importants (esdeveniments, cobles, compositors, certàmens) són anomenats juntament amb
les normes bàsiques de la dansa i la música.
Dansa: Els curts i els llargs de la sardana, els passos i acabaments, els aires i el salt així com les
parts del ball de bastons són introduïts i repassats paulatinament.
Vocabulari: L’anella, el punteig, un aplec o una ballada, els instruments de la cobla, el
contrapàs, una colla o una entitat sardanista són alguns dels conceptes que l’alumnat aprèn a
distingir.
Curiositat musical: Per fer més àgils els continguts, els monitors compten amb diferents
recursos per a ensenyar, com una peça curiosa, una sardana coral, un galop, músiques de fusió
amb la cobla... que dinamitzen l’aprenentatge dels continguts.
De cara a la cloenda, durant les darreres sessions es treballen més específicament les sardanes i els
continguts especials que el Departament d’Ensenyament de la Confederació Sardanista de Catalunya
dóna als monitors per tal que preparin les seves escoles amb les sardanes i el ball de bastons que
bastiran la cloenda.

Novetats que arrelen en una campanya en constant evolució
Acabada cada edició escoltem l’opinió sobre la campanya d’escoles i monitors per tal de millorar-la
any rere any. Fruit d’això, fa dos anys vam introduir un concurs de dibuix i la mostra de punts lliures el
dia de la cloenda.
Concurs de dibuix ‘el país a l’escola’
Tots els alumnes de les escoles participants
tindran opció de presentar un dibuix al concurs
‘dibuixa el teu país a l’escola’. El centre educatiu
enviarà per correu postal els dibuixos dels seus
alumnes ( o bé per mitjà dels monitors) amb la
temàtica de la sardana o els bastons. D’entre tots
els alumnes participants a la campanya, un
comitè format per membres de la CSC en triarà
Lliurament del premi del Concurs de dibuix 2018

un que serà la imatge per a la campanya de l’any

següent. L’escola de l’alumne guanyador rebrà un premi de contingut pedagògic i l’alumne, un altre.
El premi serà entregat durant el transcurs de la cloenda de la campanya, el 3 de maig de 2019. A la
portada, podeu veure el dibuix guanyador d’enguany.
Les bases específiques del concurs s’envien a les escoles inscrites un cop iniciada la campanya.
Els punts lliures
La segona sardana de la cloenda es balla
amb la incorporació d’algun pas diferent del
curt o del llarg, el que es coneix per
modalitat de Punts lliures. Cada escola amb
el seu monitor aprendrà algun punt lliure
durant els curts per tal d’exhibir-los a la
cloenda.
Cal recalcar que no es du a terme un
concurs sinó una demostració/exhibició.

Sardana de punts lliures 2018

Què són els punts lliures?
Els punts lliures és una modalitat de la sardana on els balladors poden crear nous passos tot adaptantlos al compàs de la sardana. Aquesta modalitat permet l’originalitat i la invenció de noves coreografies.
En el cas de les escoles participants, els alumnes poden inventar-se amb l’ajuda del monitor algun pas
diferent per a introduir-los en una de les sardanes de la cloenda.
Prement al vídeo podreu conèixer de primera mà què és una sardana de punts lliures ballada per una
de les colles punteres del campionat de Catalunya en la modalitat de punts lliures.
El finançament
Una inversió de futur
El cost d’inscripció a la campanya varia depenent del nombre de cursos o grups classe que hi
participen.
•

285€ si només hi participa un curs (un grup-classe) per escola a raó d’una hora setmanal.

•

385€ En el cas d’escoles amb dues línies (grup a i b) sempre que les classes siguin consecutives
(2 hores seguides).

Important:
Si el monitor ha d’anar-hi dos dies diferents, l’import és com si es tractés de dues escoles diferents. De
cara a la inscripció, s’agraeix que l’escola faciliti vàries opcions d’horaris on poder dur a terme les
classes, per tal de poder coordinar els horaris dels diferents monitors que la duen a terme. És preferible
que les classes per a escoles de dos grups/línies siguin en horaris consecutius (les dues classes en dues
hores seguides).

Sardana de germanor 2018

Què inclou el preu?
Aquest import inclou el preu del monitor, l’assistència a la cloenda de tot el grup i el material que es
dóna a cada monitor per a dur a terme la seva tasca. La Confederació Sardanista du a terme la
coordinació de la campanya i el cost de la cloenda així com gestiona l’IRPF dels monitors, tot inclòs en
el preu. Abans d’acabar les sessions, la Confederació Sardanista factura a cada escola el cost de la seva
participació a la campanya.

Les escoles assistents a la cloenda, han de finançar el cost del

desplaçament (autocar o transport públic) per la seva banda, lliurement.

Conegueu la cloenda
Malgrat no és obligatori, és molt
recomanable l’assistència a la cloenda,
atès els alumnes esperen aquell dia
amb il·lusió. Si voleu conèixer les
darreres cloendes de la campanya a
través dels objectius de diferents
mitjans, podeu visitar els següents
enllaços:
•
•
•
•
•
•

TVC cobrint en directe la cloenda de 2014

Reportatge fotogràfic del Blog dels Botet, Cloenda de 2015
Reportatge fotogràfic del Blog dels Botet, Cloenda de 2016
Reportatge fotogràfic del Blog dels Botet, Cloenda de 2017
Reportatge fotogràfic del Blog dels Botet, Cloenda de 2018
Reportatge de Televisió de Catalunya, Cloenda 2014
Reportatge de Barcelona Televisió, Cloenda 2015

Les dades de la campanya 2018-2019
Inici de les classes: setmana del 21 al 25 de gener de 2019.
Cloenda: el matí de divendres 3 de maig al Pla de la Catedral de Barcelona.
Informació i inscripcions: Fins el 9 de novembre de 2018 a la secretaria de la Confederació Sardanista
de Catalunya i mitjançant el següent enllaç

Confederació Sardanista de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Casa de la Sardana
C. Pou de la Figuera, 15 baixos 08003 Barcelona
ensenyament@conf.sardanista.cat info@conf.sardanista.cat
93 319 76 37 http://portalsardanista.cat
FACEBOOK: Confederació Sardanista de Catalunya TWITTER: @Conf_Sardanista

Tradició i cohesió

Cloenda any 1985, carrer Marina

43 anys ens
avalen
Cloenda any 1988 a Montjuic

Sardana, bastons
i cobla
Cloenda 2009 al Parc de la Ciutadella

El país a l’escola,
una bona aposta!

Cloenda 2017, Av. de la Catedral

