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Des de “Guarnim” volem apropar la festa de Sant Medir
tot el que hi ha rere d’aquesta als i les alumnes, fent
arribar la festa més enllà del fet de llençar caramels.
Volem explicar aquesta tradició festiva i aquest esforç
comunitari a les escoles, futures generacions de festers

i participants actius de la vida a la ciutat. Posar en valor
l’important paper del teixit associatiu i de les persones
que el mantenen viu.
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la festa. El projecte que us presentem aposta per donar
resposta als objectius a partir d’un aprenentatge
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vivencial i comunitari que connecti l’escola amb la

- Què volem ampliar en aquesta 3a part?

realitat del seu entorn. Perquè, en definitiva, si sabem
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d’on venim encararem amb millors garanties cap on
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volem anar. Des del territori. Amb la seva gent i la seva
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història.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Avaluació de l’alumnat
Avaluació professorat

La Festa de Sant Medir és una festivitat que es concentra sobretot la primera setmana de març, pe
que implica altres activitat al llarg de l’any fruit de l’adaptació als nous temps de la seva tradició.

Una llegenda, una història, les colles de Sant Medir, les activitats que aquestes realitzen durant l’a
… impliquen una tasca que veïns i veïnes del barri realitzen i organitzen de forma altruista, a travé
del voluntariat dels romeus i les romeves. A partir d’una maleta pedagògica sobre la festa de Sant
Medir amb continguts i activitats adaptades per cada cicle de primària treballarem el passat, el
present i el futur de la festa.

A partir de propostes lúdiques i artístiques coneixerem la festa i posarem també en valor el treball
del teixit associatiu i dels veïns i les veïnes que mantenen vives les tradicions de la nostra cultura
popular. D’aquesta manera, amb aquest projecte pretenem donar a conèixer les dues cares de la

festa, la dels ciutadans que gaudeixen de la festa i la dels romeus i romeves que l’organitzen i la fa
possible, ensenyant tot el que comporta i transmetent el respecte i civisme cap a la festa.
Tot plegat ho farem a partir d’un conte amb activitats paral leles i d’un mural participatiu per als
alumnes més petits, i d’un vídeo amb activitats dinàmiques per als més grans.

EL PER QUÈ D’AQUEST
PROJECTE

La festa de Sant Medir compta ja amb més de 165 anys d’història. Es
tracta d’una festa tradicional d’àmbit local on es mostra el caràcter
identitari dels barris on es celebra, i que ha esdevingut, una festa
coneguda, sobretot pels més petits, al conjunt de la ciutat de Barcelona.
Alhora, però, és una festa que mica en mica s’està deixant de conèixer i
el nombre de romeus i romeves a les colles està disminuint.
Aquesta realitat, juntament amb la necessitat de transmetre la
convivència durant la festa, la seva història i de perpetuar les nostres
tradicions, fan que aquest projecte que avui us presentem sigui
necessari. Un treball conjunt de l’equip de Guarnim amb la Federació de
Colles de Sant Medir, els quals dia rere dia treballen per mantenir viva
aquesta festa.
Volem transmetre tot allò que sabem i que és desconegut per la gent
que no està implicada en aquesta tradició, explicar l’estat actual la festa
i amb quines dificultats s’afronta l’organització cada tres de març i,
sobretot, volem donar contingut a l’alegria de veure les cares de petits i
grans els dia de la festivitat. Fer visible la feina de les persones anònimes
que dediquen el seu temps i els seus diners a fer xalar de valent els
veïns i les veïnes cada any per Sant Medir.
I conjuntament a tot això, fer arribar a les futures generacions totes
aquestes coneixences i experiències i convidar-los a ser partícips
d’aquesta festa, ja sigui collint llepolies com repartint-les a tort i a dret.

OBJECTIUS
- Apropar la Festa de Sant Medir als alumnes.
- Donar a conèixer la història i la realitat actual de la festa de Sant Medir
als infants de les escoles.
- Treballar el civisme vers els participants de la festa per fer unes diades
més segures, sostenibles i festives.
- Acostar la realitat del teixit associatiu i els seus valors als infants de les
escoles.
- Acostar la realitat festiva i la cultura popular als infants de les escoles
- Potenciar el treball en xarxa i el paper comunitari de la Federació de
Colles de Sant Medir.
- Connectar la comunitat educativa a la realitat social i cultural del seu
entorn.
- Enfortir el sentiment de pertinença al barri. .

GUARNIMLESESCOLES@GMAIL.COM

2

QUÈ POT APORTAR A L’ESCOLA I AL SEU
ALUMNAT
El treball a realitzar és interdisciplinari i transversal amb una àrea principal que seria la del valor
social, civisme i comunitat, treballant des de la defensa de la Festa com a distintiu més propi,
l’altruisme, el voluntariat, l’esforç, al compromís i el treball en equip.
Paral lelament es treballaran altres àrees, com per exemple:
Llengües i educació artística, treballant la història de la festa a partir d’activitats lúdiques i
artístiques com els contes, tallers, murals participatius i altres.
Matemàtiques, en la segona part del projecte, es poden realitzar activitats que reflecteixin les
tasques organitzatives de les colles que inclouen la viabilitat econòmica, adaptada a les seves

edats, fent un pressupost dels cost dels caramels, lloguers de vehicles i cavalls i altres necessitats
per realitzar la festa, a través d’activitats dinàmiques que condueixen a fer factible l’organització
de la festa.

PROCEDIMENT
A continuació us presentem 3 propostes adaptades a diferents edats,
Una sessió per els més petits "la història”, una per els mitjans i els més grans “el concurs”. La
tercera proposta, “el mural”, es complementària amb qualsevol de les 2 anteriors.

CICLE INICIAL:

LA HISTÒRIA

Explicar la història de Sant Medir a través d’una narració interactiva que incorpori elements
visuals que complementin la part narrativa.

QUÈ VOLEM TREBALLAR EN AQUESTA SESSIÓ?
- Explicar la història de Sant Medir i la seva llegenda
- Posar en context perquè anem a recollir caramels el dia 3 de març
- Incitar a la curiositat de la festa i la cultura popular
- Posar en valor les tradicions i la vida comunitària i festiva de barri

DURADA.

Aproximadament 1 hora.

METODOLOGIA.
Iniciarem la sessió amb una presentació de qui som i obrirem un breu debat sobre els
coneixements de la festa de Sant Medir per part dels alumnes.
Tot seguit iniciarem la sessió per explicar la llegenda de Sant Medir a partir de la narració de la
història amb elements visuals que ajudin a contextualitzar i entendre la història.
En acabar, preguntarem les idees claus de la història que apuntarem a la pissarra i que ens
serviran per treballar el mural, la segona sessió del projecte.

IMPLICACIÓ PER PART DE L’ESCOLA:
● Un espai tanca ton realitzar la sessió de contes

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

EL CONCURS
A partir de diversos vídeos animats explicarem la història de la llegenda i la festa amb
l’objectiu de generar un debat participatiu de les diferents parts finalitzant la sessió amb
un concurs de preguntes per acabar d’interioritzar tota la informació rebuda i així conèixer
millor la festa.

QUÈ VOLEM AMPLIAR EN AQUESTA 2A PART?
- Explicar la història de Sant Medir i la seva llegenda
- Posar en context perquè anem a recollir caramels el dia 3 de març
- Incitar a la curiositat de la festa i la cultura popular
- Posar en valor les tradicions i la vida comunitària i festiva de barri

DURADA.

Aproximadament 1. 30 hores

METODOLOGIA.
Iniciarem la sessió amb una presentació de qui som i obrirem un breu debat sobre els
coneixements de la festa de Sant Medir per part dels alumnes.
Tot seguit iniciarem la sessió per explicar la llegenda de Sant Medir a partir de la visualització
dels diversos vídeos que ajudin a contextualitzar i entendre la història.
En acabar cada vídeo generarem un debat amb els alumnes per resoldre dubtes i ampliar
coneixements i finalitzarem fent un concurs de preguntes a partir d’equips reduïts.

IMPLICACIÓ PER PART DE L’ESCOLA:

● Un espai tancat equipat amb ordinador i projector

PART COMPLEMENTÀRIA

EL MURAL
Realització d’un mural participatiu des de la mirada dels alumnes de cada centre
educatiu, amb les imatges d'un iŀlustrador sobre la festa de Sant Medir.

QUÈ VOLEM AMPLIAR EN AQUESTA 2A PART?
- Plasmar, des de la creativitat i la iŀlustració, els coneixements de la festa de Sant Medir
que hem après de la sessió del conte
- Aportar la visió de la festa dels propis alumnes interactuant amb la visió plàstica i visual
d’un iŀlustrador/a
- Exposar tots els murals realitzats de forma itinerant a les escoles participants per
mostrar el resultat dels diferents murals fruit de la imaginació, visió i creativitat de cada
escola

DURADA.

Aproximadament 1. 30 hores

METODOLOGIA.
Iniciarem la sessió amb una presentació de l’iŀlustrador/a, recuperant les idees claus apuntades a
la sessió del conte i treballant el mural en funció de la proposta metodològica que faci.

IMPLICACIÓ PER PART DE L’ESCOLA:

● Un espai tancat o ampli on realitzar el mural

AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Des de Guarnim les Escoles, volem realitzar una avaluació de tot el procés realitzat per tal

d’observar si hem aconseguit els nostres objectius, d’aquesta manera poder analitzar si el projec
ha tingut un impacte positiu, si les diverses sessions s’han realitzat de forma correcta i saber si
l’escola fa un judici positiu.

En tot el procés haurem explicat, demostrat i ensenyat una sèrie d’ítems molt importants que es
realitzen durant la festa de Sant Medir i tot el que comporta, així com el treball en equip, el
voluntariat i l’associacionisme.
És una avaluació cap a totes direccions realitzada en dos nivells: alumnat i professorat.

AVALUACIÓ ALUMNAT
A l’inici els alumnes ens mostraran els seus coneixements, les seves curiositats, i motivacions cap a
la festa se Sant Medir, a través d’una fitxa d’expectatives que realitzaran abans de la primera
sessió i repetirem a la finalització de tot el procés, per poder avaluar l’evolució, els coneixements
assolits i l’impacte del projecte cap als alumnes.
El dia de l’autoavaluació, treballarem una fitxa que a més d’observar l’evolució i l’aprenentatge
després de les sessions, ens servirà per avaluar el coneixement de la història i tradició de la festa
que tenen els alumnes.

AVALUACIÓ MESTRES
L’altre nivell d’avaluació es farà amb el professorat.
Amb les respostes del professorat, el resultat del treball de l’alumnat realitzat durant el llarg del
projecte, la fitxa d’expectatives i les preguntes d’assoliment, ens servirà per realitzar la nostra
autoavaluació del projecte, veient l’evolució i l’aprenentatge assolits, les possibles ganes de
participació en la Festa i la possibilitat de repetir el projecte sempre millorant el possible.
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