La Quadra

Activitats educatives

Infantil
Primària
Secundària
Batxillerat i mòduls

Dades pràctiques
Adreça: Av. Mas Catarro, s/n, 08730.
Els Monjos, Barcelona
Nombre de visites per grup: Les visites
i tallers estan adreçades a grups classe.
Cada grup ha d’anar acompanyat d’una
persona responsable.

Activitats
educatives

Us presentem l’oferta educativa de la Quadra, amb un programa d’activitats sobre la cultura popular i tradicional de Santa Margarida i els Monjos.

Dies i horaris: A concertar

Aquest programa educatiu va dirigit a infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, amb activitats adaptades a cada cicle i l’ús de
diversos recursos pedagògics.

Informació i reserves:
Tel. +34 669 28 75 39
turisme@smmonjos.cat

L’objectiu principal d’aquesta oferta educativa és que els i les participants
visquin una experiència que els aproximi als balls populars i a les Festes
Majors del nostre municipi de més de quaranta anys de trajectòria.
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Materials
didàctics:
La Quadra és una exposició permanent sobre els balls
populars i les Festes Majors de Santa Margarida i els
Monjos.
Dins d’aquest espai podem trobar elements dels balls
populars: Ball d’en Serrallonga de l’Escarabina, Capgrossos, Gegants dels Monjos, Gegantons dels Monjos, Gegants de la Ràpita, Gegantons de la Ràpita, Ball del Foix,
Ball de cintes, Ball de gitanes, Ball de bastons, Ball de
panderos, Ball de picarols, Ball de panderetes dels Monjos, Ball de panderetes de la Ràpita, Ball de Cercolets,
Ball de pastoretes, Ball de diables dels Monjos Spantus,
Ball de diables de la Ràpita, Ball de diables infantil dels

Puntualment hi poden mancar alguns elements per trobar-se participant en actuacions o per restauració.
L’espai compta amb un conjunt de recursos audiovisuals
d’última tecnologia que permeten als visitants endinsar-se
dins de la cultura popular i tradicional del municipi.
A més, la Quadra disposa d’una guia informativa dels balls
populars i les Festes Majors de Santa Margarida i els Monjos i d’un CD amb les músiques originals de tots els balls
populars.

Monjos Spantus, Ball de diables infantil de la Ràpita Espurnes, Drac dels Monjos, Drac juvenil dels Monjos i Drac
de la Ràpita Sanabrot.
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Infantil

Espai:
La Quadra

Tipus:
Visita i taller

Durada de l’activitat:
1 h 30 min

Menuts i menudes,
anem de Festa Major?
La visita de la Quadra ofereix una oportunitat de viure la cultura i la tradició popular del nostre municipi on els infants podran aprendre a partir de l’experimentació
fent ús dels sentits del tacte, la vista i l’oïda.
Després farem un taller a partir de les figures retallades dels balls populars on els
infants les hauran de pintar. Per últim, entre tots i totes es realitzarà una cercavila
amb aquestes figures ja pintades ballant al so de la música popular.
Durant un temps determinat els infants podran experimentar amb els recursos
digitals i els elements dels balls populars de manera lliure.

Imatge exposada:
Exposició d’elements dels balls populars de la Quadra.
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Primària – Cicle inicial

Espai:
La Quadra

Tipus:
Visita i taller

Durada de l’activitat:
1 h 30 min

Un, dos, tres
ja és Festa Major !
La visita d’aquest espai dona peu a conèixer la història de la cultura popular del
municipi. Es tracta d’una oportunitat única per veure de ben a prop les figures que
formen part de les Festes Majors, a més de l’accés als recursos interactius amb
continguts relacionats amb aquesta temàtica.
Després s’explicarà un conte escenificat amb la col·laboració dels infants sobre els
balls populars de Santa Margarida i els Monjos.
I tot seguit, farem un taller a partir de les figures retallades dels balls populars on
els infants les hauran de pintar. Per últim, entre tots i totes es realitzarà una cercavila amb aquestes figures ja pintades ballant al so de la música popular.

Imatge exposada:
Mapping inaugural a la façana de la Quadra.

Durant un temps determinat els infants podran experimentar amb els recursos
digitals i els elements dels balls populars de manera lliure.
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Primària – Cicle mitja

Espai:
La Quadra

Tipus:
Visita i taller

Durada de l’activitat:
1 h 30 min

Viu les Festes Majors:
Quin és el teu ball popular?
La Quadra és un espai idoni per fomentar la participació dels infants en els balls
populars existents al municipi. La visita d’aquest espai tracta de difondre i de fer
partícips tots els veïns i veïnes d’una cultura popular i tradicional amb la intenció
que aquesta es transmeti de generació en generació.
Després farem una activitat que s’iniciarà amb un joc de pistes relacionat amb la
cultura popular del municipi. Tot seguit, es realitzarà un taller on els infants pintaran unes caretes sobre les figures exposades a la Quadra. Per últim, entre tots i
totes es realitzarà una cercavila amb aquestes caretes ja pintades ballant al so de
la música popular.

Imatge exposada:
Infants fent ús dels recursos interactius de la Quadra.

Durant un temps determinat els infants podran experimentar amb els recursos
digitals i els elements dels balls populars de manera lliure.
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Primària – Cicle superior

Espai:
La Quadra

Tipus:
Visita i taller

Durada de l’activitat:
1 h 30 min

Participa i gaudeix
de les Festes Majors
La visita de la Quadra permet als visitants participar i gaudir d’una experiència
única ja que aquest espai t’envolta de tots els elements necessaris per veure, sentir
i tocar la cultura popular i tradicional del nostre municipi.
Després farem una activitat que s’iniciarà amb un joc de pistes relacionat amb la
cultura popular. Tot seguit, posarem a prova els coneixements assolits pels infants
durant la visita a partir d’un joc de preguntes i respostes ràpides.
Durant un temps determinat els infants podran experimentar amb els recursos
digitals i els elements dels balls populars de manera lliure.

Imatge exposada:
Inauguració de la Quadra.
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Secundaria

Batxillerat i mòduls

Espai:
La Quadra

Tipus:
Visita i taller

Durada de l’activitat:
1h

Descobrim
la Quadra
Descobrim la Quadra, espai on trobem els elements dels balls populars i les Festes
Majors dels Monjos, la Ràpita i Cal Rubió. La visita consistirà en una breu explicació
sobre els elements exposats i la immersió audiovisual per veure, escoltar i sentir el
ric patrimoni cultural del nostre municipi.
Tot seguit, posarem a prova els coneixements assolits per les persones joves durant
la visita a partir d’un joc de preguntes i respostes ràpides.
Durant un temps determinat les persones joves podran experimentar amb els recursos digitals i els elements dels balls populars de manera lliure.

Imatge exposada:
Fotografia grupal de balls populars a la inauguració de la Quadra.
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www.santamargaridaielsmonjos.cat

