
FEM EL
BANDERÍ



Com indica el seu nom, és una petita bandera o banderola que ens identifica com a escola, colla o com a classe.
Pot ser de tela o bé de paper i fer-lo no deixar de ser una activitat grupal i alhora, una manualitat plàstica.

La seva funció és identificar-nos quan sortim a ballar. El porta la primera parella de la classe o de l'escola
quan surt a ballar el Galop d'entrada a plaça. 

Quan ens posem a ballar, el Banderí el deixem al centre de la rotllana i així compleix dues funcions, ens
identifica i alhora ens marca el punt mig del cercle. Per tal que s'aguanti dret, li podem fer una petita
plataforma o bé posar-lo en un con. 

El banderí el podem fer entre tots o bé organitzar una mostra on cada alumne faci la seva proposta i d'entre
totes, escollir-ne una. Podem fer un banderí per escola o bé per cada classe/grup que participi a la
campanya, concretament a la Cloenda conjunta. Fer-lo no és obligatori.

El banderí pot fer-se perfectament utilitzant una cartolina de mida A3 en vertical i donar-li la forma
desitjada. Al Banderí hi escriurem el nom de l'escola i/o el de la classe. Podem posar el nom del curs o bé el
nom concret si la classe té o tria un nom específic (els lleons, posem per cas).

Al darrere li posarem algun pal de fusta curt, tant en travesser com en vertical per tal que el podem agafar
de la mà i alhora, deixar-lo a terra a l'hora de ballar. 

Els colors, la mida i el que hi voleu posar, és cosa de cada centre. A continuació us donem alguns exemples.
Endavant!

Sobre el banderí

Banderí de la Colla Xàldiga de Barcelona durant el Galop d'entrada en un concurs

Fer-lo a classe

Mides i material



Algunes de les formes que poden tenir els banderins



Alguns exemples de banderins fets per escoles

A continuació proposem alguns
exemples de banderins fets per
diferents escoles que van participar
al projecte SardaTIC. A les imatges hi
veiem les diferents mostres fetes per
cada alumne de la classe i alhora,
alguns dels Banderins escollits per
anar a la cloenda final.

Cada escola pot fer servir la
metodologia/procés que consideri
més escaient per a la seva
realització.



Els banderins a les colles de competició, alguns exemples




