
 PROGRAMA PEDAGÒGIC ‘EL PAÍS A L’ESCOLA’ -2022-2023 

 
 

Per aquest curs 2022-2023 la Confederació Sardanista de Catalunya ha previst el següent 

programa que conformarà la campanya ‘el país a l’escola’. 

Objectiu: Treballar la sardana a l’aula d’una manera didàctica i que susciti interès entre 

l’alumnat. 

Continguts a treballar: 

• Galop d’entrada: ‘El meu promès’ de Bartomeu Vallmajó  

• Sardana de lluïment: ‘Cercant el so de la sardana’ de Maria Mercè Navarro 

• Sardana de punts lliures: ‘Cap de Creus’, de Rafael Cabrisas 

• Sardana de germanor: ‘el país a l’escola’, de Carles Santiago 

La dansa es complementa amb el Concurs de dibuix per a les escoles participants i alhora, la 

possibilitat d’elaborar un Banderí per al dia de la cloenda. A l’apartat web d’Altres recursos, el 

mestre trobarà diferents continguts per complementar la transmissió de la sardana, com per 

exemple, els instruments de la cobla.  

Alumnat objectiu 

La campanya està dirigida a qualsevol curs de primària i per això els seus continguts són flexibles 

i assimilables per alumnat de diferents edats. 

Flexibilitat de dedicació 

La campanya està concebuda d’una manera flexible, per tal que hi puguin participar-hi centres 

amb diferents currículums escolars, uns que puguin o vulguin dedicar més temps a la sardana i 

d’altres que no puguin dedicar-hi tantes hores lectives. Per aquest motiu, s’han reduït les hores 

presencials amb un monitor i alhora, s’ha augmentat el suport logístic a través de vídeos 

tutorials. 

Alhora, la formació directa als mestres en 2 sessions formatives abans de l’inici de la campanya 

augmenta la seva autonomia en no dependre sempre d’un monitor per a la transmissió de 

coneixements. Els mestres han de valorar sobretot que els alumnes arribaran preparats a la 

cloenda amb un mínim de coneixements i sota aquest concepte, regular els minuts de classe que 

hi dedicarà setmanalment.  

Calculem que amb uns 30 minuts setmanals de dediciació els continguts són perfectament 

assimilables. 

Com s’estructura la campanya? 

La transmissió de continguts i el seu assoliment són possibles a través de 3 eixos: 

• La formació presencial del professorat a través de dues sessions a la Casa de la Sardana. 

• Seguiment dels vídeos tutorials que són la plasmació real del que es balla a la cloenda. 

• 2 sessions presencials formatives a l’aula a càrrec d’un monitor, que alhora supervisa el 

desenvolupament de la campanya assessorant i guiant els mestres. 
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Per aquets motiu, entre el 24 de gener i el 5 de maig, cada escola pot triar l’estona i dedicació 

que destinarà a treballar la sardana a l’aula, regulant els tempos i la intensitat segons la seva 

disponibilitat. Recomanem però, una certa regularitat setmanal. 

1. Formació presencial als mestres 

La Confederació Sardanista ofereix 2 sessions formatives presencials als mestres. En 

aquestes sessions, de 2 hores de durada cadascuna, s’ensenyen els continguts bàsics (a 

ballar la sardana i el galop) als mestres de les escoles participants. Aquestes sessions 

tindran lloc a la Casa de la Sardana (C. Pou de la Figuera, 15. Barcelona) divendres 20 de 

gener de 2023 de 18.30 a 20.30 h. i dissabte 21 de gener de 2023, de les 11.30 a les 13.30 

h. Les dues sessions són idèntiques i els mestres poden triar en quina apuntar-se (o bé 

a les dues). Assistir-hi no és obligatori però sí recomanable i el seu preu està inclòs dins 

el preu general de participar a la campanya. Poden venir-hi varis mestres d’una mateixa 

escola. 

2. Vídeos tutorials: disponibles les 24 hores per tal de poder-se utilitzar en qualsevol 

moment i en qualsevol lloc. Ideals per a seguir a l’aula i alhora, que siguin el principal 

recurs del mestre.  El que es veu als vídeos és el que es ballarà a la cloenda. 

 

3. Dues sessions amb un monitor: 

Un cop l’escola s’inscriu compta amb l’assignació d’un monitor sardanista, ell serà qui 

farà dues sessions presencials amb l’alumnat per tal d’ensenyar-los de primera mà les 

diferents sardanes i el galop que conformen el temari d’enguany. 

 Aquest monitor estarà disponible per resoldre qualsevol dubte via correu electrònic que 

el mestre pot tenir. Les dues sessions presencials del monitor a l’aula, les pactarà l’escola 

segons la disponibilitat del monitor i del centre. Des de la coordinació de la campanya, 

aconsellem que estiguin separades per unes setmanes de cara a que serveixin tant com 

a punt de partida com de millora dels continguts assolits abans de la cloenda. 

Les sardanes escollides 

S’han triat 3 sardanes que compleixen el requisit bàsic per a ser ballades per alumnes d’edat de 

primària. Són sardanes airoses, balladores, d’una curta durada i que estructurades en format de 

4 tirades, no s’allarguen massa en el temps ni cal fer gaires repartiments. Recomanem començar 

a ballar la sardana de lluïment i la de germanor, mentre que treballar la sardana de punts lliures, 

sigui la darrera, quan els passos bàsics de la sardana ja s’han assolit. 

Calendari 

• Del 2 al 30 de novembre de 2022: Període d’inscripcions. 

• Divendres 20 (18.30 a 20.30h.) i dissabte 21 de gener (11 a 13 h.) de 2023: sessions 

formatives per als mestres participants a la Casa de la sardana (optatives). 

• Dilluns 24 de gener: inici oficial de la campanya. A partir d’aquesta data poden tenir lloc 

les 2 classes presencials amb un monitor fins el 4 de maig. 

• 5 de maig de 2023: A les 10.15 h.  Cloenda al Pla de la Catedral amb la cobla Sant Jordi 

– Ciutat de Barcelona. 


