
AUDITORI BIBLIOTECA IGNASI IGLÉSIAS – 
CAN FABRA
Divendres 26 
9.30 H Eix 1. Quina cultura popular? 

Definició, identitat, valor social  
i relació amb l’educació. 

11.30 H Eix 2. Cultura popular i societat 
plural. Expressions de la cultura popular, 
inclusió i diversitat, incorporació de noves 
expressions, pluralitat religiosa i laïcitat.  
La cultura popular en les entitats  
i associacions. 

15.30 H Presentació de l’activitat formativa 
a les associacions: l’enquesta Panoràmic 
i bandes de música.

16 H Eix 3. Cultura popular i mitjans  
de comunicació. Transmissió i 
influència. Àmbit de la ràdio i la televisió.  

17.45 H Eix 4. Cultura popular i sistema 
educatiu. Adaptació, impacte i presència 
de la cultura popular en l’educació infantil, 
primària, secundària, professional i artística, 
en la comunitat educativa, en l’educació en el 
lleure i en la formació dels educadors/es.  

19.15 H Escoles de Sarrià presentaran el 
seu treball en relació amb la festa 
major: Costa i Llobera, Dolors Monser-
dà-Santapau, Orlandai, Tàber, Pedralbes, 
Santa Dorotea i Can Ponsic.

Dissabte 27 
9.30- 
14 h

Presentació de projectes de centres 
educatius i AMPA.

16- 
19.30 h

Presentació de projectes 
d’ajuntaments i associacions 
culturals.

Diumenge 
10-13 h Presentació de projectes 

d’associacions culturals.

FÒRUM D’EDUCACIÓ  
I CULTURA POPULAR
El Fòrum d’Educació i Cultura Popular presenta els primers resultats d’un procés de reflexió que ha tingut lloc en els darrers mesos. Aquest treball ha 
comptat amb la participació de persones expertes de diferents camps. El debat s’ha centrat en l’estat actual de la cultura popular en l’àmbit educatiu i les 
possibles línies d’actuació futura. Les primeres conclusions s’articulen en quatre eixos, que es presentaran el divendres 26. Dissabte 27 i diumenge 28 
serà el torn perquè els actors exposin diferents activitats educatives: centres educatius, AMPA, ajuntaments i associacions presentaran un ampli ventall 
d’iniciatives que mostren la riquesa i diversitat del treball educatiu en l’àmbit de la cultura popular. 

Centres educatius
• Escola Montessori i Esbart Dansaire de Rubí 

(Rubí): Apadrinem el nostre patrimoni:  
Ball de gitanes

• Escola Mestre Agustí Barberà (Amposta):  
Tradició i cultura ebrenques del principi del segle XX. 
Participació en la Festa del mercat a la plaça posant 
una parada de sabó artesanal. 

• Escola L’Albiol i ZER Alt Berguedà (Sant Julià de 
Cerdanyola): Apadrinem el nostre patrimoni: La 
Fia-Faia

• Escola Sant Domènec (Tarragona):  
Gegants a les Dominiques

• Institut Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona): 
Tocant el cel amb la mà

• Seminari de cultura popular a les escoles de 
Cervera, Agrupació Seny Major i Servei Educatiu 
de la Segarra (Cervera): La cultura popular a les 
escoles de Cervera

• Escoles de Sabadell, Sant Cugat del Vallès i altres 
poblacions catalanes, i Associació Cultural i 
Educativa La Riscla (Sabadell, Sant Cugat del 
Vallès i altres poblacions de Catalunya): El flabiol 
a l’escola

• Tots els centres d’Educació Infantil, Primària 
i Especial de la comarca del Ripollès, Grup de 
treball de mestres especialistes de música del 
Ripollès i Servei Educatiu del Ripollès (Ripollès): 
Trobada de Música Tradicional del Ripollès

• Centres educatius de Catalunya i Cor de Carxofa 
(Catalunya): La glosa a l’escola

• IES Quatre Cantons (Barcelona): Els Quatre 
Cantons diu no a la violència a través del rap

• Col·legi Sant Ermengol (Andorra la Vella):  
Taller de música popular

• Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat (Vilanova i la Geltrú):  
Flabiol i tamborí versus flabiol de cobla

• Fundació L’Arc Música (Escola Municipal  
de Música Can Ponsic, Sarrià, Barcelona i Xamfrà,  
i Centre de Música i Escena del Raval) (Barcelona): 
Colla de música tradicional

AMPA
• AMPA Escola Anxaneta (Mataró):  

Trobada de Gegants Escolars de Catalunya

• AMPA Escola Rocafonda (Mataró):  
Cursos de gralla

• AMPA Escola Montserrat Solà (Mataró):  
Excursió teatralitzada per anar a buscar  
el tió (infants i famílies)

Ajuntaments
• Ajuntament d’Alcarràs: Maleta didàctica  

de patrimoni

• Ajuntament de Barcelona: Institut de Cultura  
de Barcelona (Servei de Cultura Popular) i Institut 
Municipal d’Educació (Promoció Educativa):  
llibre Els gegantons de les escoles de Barcelona

• Ajuntament de Girona: Els capgrossos

• Ajuntament de Girona: Fem el fanalet per anar  
a esperar els Reis i la Cavalcada de Reis 

• Ajuntament de Sabadell: El fanalet per rebre  
els Reis

• Ajuntament de Sabadell: Els nois i noies tenen  
la paraula 

Associacions
• Associació Cultural i Recreativa del Porc i el Xai, 

AOAPIX (Olot): Mercat de la Joguina 

• Associació Catalana de Puntaires (Catalunya): 
Taller de puntes

• Associació Centre Parroquial de Monistrol  
de Calders (Monistrol de Calders):  
Tallers de teatre per a infants i joves

• Associació Coordinadora d’Activitats  
Socioculturals de Porqueres (Porqueres):  
Cicle Expositiu Català Il·lustrat

• Associació Cultural Guixanet (Tàrrega): Material 
didàctic per treballar la Festa Major a les escoles 

• Associació Institut de Promoció de la Cultura 
Catalana, AIPCC (Barcelona): Ball de bastons  
a les escoles de Primària 

• Associació Teatracció (Barcelona): Presentació 
activitats de teatre adreçades al jovent

• Botafocs (Castelló de la Plana): Relació escola- 
entitat, creació de nous elements de bestiari, 
cabuts... Publicació materials educatius, trobades...

• Companyia de Jocs l’Anònima (Berga):  
Jocs a l’escola

• Confederació Sardanista de Catalunya i Unió 
de Colles Sardanistes de Catalunya (Catalunya): 
Revesses a les escoles (enigmes musicals)

• Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya 
(Catalunya): Colla Castellera de la Canalla Lectora 

• Coordinadora d’Entremesos de Cultura Popular 
i Tradicional de Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat 
del Vallès): El conte com a eina de transmissió de la 
cultura tradicional

• CRP Vallès Oriental I (Granollers): Giravoltes, 
projecte de creació de base de dades de balls  
i danses referenciats mitjançant la plataforma 
MHM 

• Esbart Català de Dansaires (Barcelona):  
Dansa a l’escola

• Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona 
(Barcelona): La cultura del foc i els infants

• Federació d’Entitats de Cultura Popular  
i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels 
Entremesos (Barcelona): Els tallers de cultura 
popular de la Casa dels Entremesos per a escoles

Entitats impulsores del fòrum 
d’educació i cultura popular 
• Generalitat de Catalunya: Departament  

de Cultura (Direcció General de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural); Departament 
d’Ensenyament (Secretaria de Polítiques 
Educatives); Departament de Governació 
(Direcció General d’Afers Religiosos); 
Departament de Presidència (Institut Català de 
les Dones); Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies (Direcció General de Joventut)

• Ajuntament de Barcelona: Àrea de Drets de 
Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

• Institut de Cultura de Barcelona: Direcció de 
Proximitat - Servei de Cultura Popular (ICUB)

• Consorci d’Educació de Barcelona

• Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(IMEB)

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

• Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)

• Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya (FMRP)

• Programa de Millora i Innovació de la Formació 
de Mestres (MIF) 

• Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

• Consell de l’Associacionisme Cultural

Les entitats i associacions convidades a presentar les seves experiències són: 

La informació actualitzada del fòrum la podreu consultar a:

barcelona.cat/culturapopular
blocs.xtec.cat/educacioiculturapopular

 educulturapop


