MAPPING FORJADORS DE LA FESTA A LA FAÇANA
INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ I D’INSCRIPCIÓ

Objectiu:
L’objectiu és que diferents escoles i instituts de la ciutat s’inscriguin i participin en
l’elaboració d’un mapping amb Scratch sobre cultura popular badalonina, que es
projectaria a la façana de la Pl. de la Vila durant les Festes de Maig.
Justificació:
El L’objecte de la Mostra Forjadors de la Festa a la Façana és donar a conèixer els
elements i les entitats badalonines de cultura popular i tradicional catalana entre la
comunitat educativa, i acostar-los a les Festes de Maig.
Forjadors de la Festa són aquells elements i entitats que participen en la confecció de
les Festes de Maig i que són part activa.

És un projecte que:
•
•
•
•
•

Permet desenvolupar un procés participatiu i col·laboratiu de les escoles de la
ciutat que participin.
Permet crear xarxa activa entre la comunitat educativa de Badalona.
S’ha triat Scratch perquè no és discriminatori. És una plataforma senzilla a la
qual totes les escoles poden tenir accés.
Permet desenvolupar habilitats de comunicació, treball col·laboratiu,
aprenentatge actiu i pensament computacional.
Fomenta l'STEAM entre els / les joves i pot situar Badalona com a referent
d’educació STEAM, que és la que promou la ciència, la tecnologia, l’enginyeria,
l’art i les matemàtiques al seu currículum. Aquesta activitat s’emmarca en el
projecte Encén la metxa! http://badabiblios.cat/encen-la-metxa/

Què és Scratch?
Scratch és un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves
que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb altres
persones d’arreu del món.
Aquest projecte, creat Al 2008 pel Grup “Lifelong Kindergarten” del MIT Media
Lab (EEUU), és gratuït i en l’actualitat aplega 20 milions de projectes
compartits. El seu lloc web és: scratch.mit.edu

Per aquesta raó, s’estableixen les següents instruccions:
1. Participants
Poden participar tots els centres d'educació de Badalona, que fan servir la tecnologia
Scratch. Els participants formaran part d'un projecte col·laboratiu, el resultat del qual,
es veurà plasmat en una projecció interactiva a la façana de l'Ajuntament, durant les
Festes de Maig.

2. Característiques dels treballs
Hauran de ser el resultat d’un procés de treball a l’aula en el context del
desenvolupament del pensament computacional, la iniciació a la programació i
l’aprenentatge de l’ús de la tecnologia Scratch.
El treballs han d’haver estat elaborats amb la participació dels alumnes sota supervisió
d’un responsable del centre.
Els treballs podran estar exposats a les webs dels centres respectius i també a la web i
a l’entorn creat específicament per a la mostra.
La temàtica dels treballs haurà d’estar vinculada a les entitats i elements de cultura
popular i tradicional badalonina que participen a les Festes de Maig.
Les temàtiques són les següents:
1. Badagegants i Faldilles enlaire
2. Batocona
3. Cercavila petita
4. Correfoc
5. Correfoc infantil
6. Diada castellera
7. Diada castellera infantil
8. Diada trabucaire
9. Festivitat de Sant Anastasi
10. Maig en dansa
11. Nit de Sant Anastasi. Cremada del Dimoni
12. Nit de Sant Anastasi. Plaça de la Vila
13. Pregó de festes
14. Trobada de puntaires

Informació addicional sobre les temàtiques proposades
És una breu explicació de cada temàtica, seleccionada perquè centreu els
treballs en funció del resultat que s’espera.
1. Badagegants i faldilles enlaire
Badagegants: Ballada de gegants a la Plana, amb els gegants de les
escoles Lola Anglada, Progrés i Jungfrau, els del barri de Pomar, i els
gegants de la ciutat, el Follet, la Dimonieta i en Tasi i la Mariona amb els
gegants de la ciutat. A càrrec de la Colla de Geganters de Badalona
Faldilles enlaire: Ballada de gegants amb tots els gegants de la ciutat
acompanyats pel Follet, la Dimonieta i els capgrossos vells. A càrrec de la
Colla de Geganters de Badalona.
2. Batocona
La BaTOCona és una diada dedicada íntegrament a la percussió que es fa a
Badalona. Hi participen les colles de percussió o tabalers de Badalona. A
càrrec de Bufons del Toc.
3. Cercavila petita
La Cercavila Petita és una activitat que té per objectiu mostrar els elements
festius de la ciutat que poden ser portats per infants i fomentar la seva
participació. Hi participen: els elements festius d’escoles de la ciutat, les colles
infantils de Castellers de Badalona, Esbart Sant Jordi i de Bastoners de Canyet
i la Colla de la Caperusa.
4. Correfoc
Amb el tradicional Toc de Foc els diables conviden el poble a ballar amb ells
per marcar l’inici del correfoc. El foc il·lumina tota la ciutat durant el recorregut
culminant amb una gran encesa final. Ho coordinen les colles de foc de la
ciutat: Diables Badalona, Diables Kapaoltis, Bufons de Foc i Bèsties de Foc.
5. Correfoc infantil
Dos recorreguts aparellats pels carrers del Centre, el de foc i el de pols, amb un
final de festa a la Rambla. Ho coordina Badalona Bèsties de Foc i participen les
diferents colles infantils de diables de la ciutat: Bèsties de Foc, Diables de
Badalona, Bufons del Foc, Kapaoltis Bèsties de Foc, els elements festius de la
colla Bèsties de Foc i de diferents escoles de la ciutat.
6. Diada castellera
Tradicional exhibició de castells amb diverses colles convidades a la plaça de
la Vila. A càrrec de Castellers de Badalona.
7. Diada castellera infantil
La canalla de la colla Micaco fa una exhibició de castells aixecats només per
ells. A càrrec dels Castellers de Badalona.

8. Diada trabucaire
La seva diada recorda l’origen dels Miquelets de Badalona i representen
escènicament els combats del 1808 entre els miquelets i les tropes
napoleòniques que van tenir lloc al Pla del Campament. A càrrec de Miquelets
de Badalona.
9. Festivitat de Sant Anastasi
La Confraria de Sant Anastasi convida a gaudir dels actes organitzats per
celebrar la festivitat del copatró de Badalona. Es pot veure el ball reverencial en
què “es fa ballar” sant Anastasi, saludar el Sr. Baró de Maldà, així com riure i
fer dolenteries amb els Satanasis. A càrrec de la Confraria Sant Anastasi
Com a totes les festes majors, es fa la tradicional ballada de sardanes amb
alguna cobla convidada. A càrrec de Badalona Sardanista
10. Maig en dansa
L’Esbart Sant Jordi aporta a les Festes de Maig una proposta de dansa
tradicional catalana com a eix central.
11. Nit de Sant Anastasi Cremada del Dimoni
La Cremada del Dimoni és el moment emblemàtic de les Festes de Maig. Molts
infants de la ciutat homenatgen el Dimoni fent altres dimonis petits que
col·loquen a la seva base amb la voluntat que també es converteixin en
cendres durant la Cremada que ve precedida de l’esperat piromusical.
12. Nit de Sant Anastasi. Plaça de la Vila
La nit de Sant Anastasi consta de diferents actes. A la plaça de la Vila es fa el
Ball a Plaça, que són tandes de lluïment dels elements fesius. Entre ells, en
aquest cas, volem destacar el ball de bastons, a càrrec de Bastoners de
Canyet. :
13. Pregó de festes
El pregó de les Festes de Maig es composa de diferents activitats amb
l’objectiu únic de convocar a tots els ciutadans i ciutadanes a participar a les
Festes de Maig.
Caldria destacar la representació de les músiques tradicionals a càrrec de La
Bossa Verda i el Ball de l’Àliga.
14. Trobada de puntaires
Puntaires de Badalona i d’altres indrets de Catalunya fan una demostració del
bell art de les puntes de coixí a la Rambla. A càrrec de l’Associació de
Puntaires Montserrat Niubó.
Informació completa sobre aquestes diades al web: https://festesdemaig.cat/

Els treballs hauran de complir les característiques tècniques següents:
- Hauran de ser històries, jocs i/o animacions programades amb Scratch
(https://scratch.mit.edu/)
- Durada mínima 15" - màxima 120" . En el cas que la proposta sigui un joc, durant
l'event es farà una demostració.
- Tot el contingut creat i/o utilitzat (imatges, sons, audios) haurà d’estar sota llicència
creative commons (https://creativecommons.org/choose/), tenint en compte les
condicions específiques de cada un dels creadors.

3. Presentació de les sol·licituds de participació a la mostra
Els centres docents que desitgin prendre part en aquest projecte hauran de presentar
una sol·licitud de participació a través d’aquest formulari d'inscripció, que trobareu al
web municipal www.badalona.cat.
En el cas que un centre opti per presentar més d'un treball, haurà d'emplenar una
sol·licitud per a cadascun d'ells.
De tots els treballs que es presentin, es farà una selecció. El comitè seleccionador
estarà format per tres representants de Badalona Educadora, un representant de
COENBACU, un representat del CRP, un representant del Consell Municipal Escolar i
un secretari (amb veu i sense vot). Podran assistir assessors tècnics de l’equip de
coordinació del projecte (amb veu i sense volt ).
Es tindran en compte els següents criteris de selecció:
• L'originalitat de l'execució.
• La coherència temàtica en el tractament dels continguts.
• La posada en escena: criteris narratius i estètics.
• La correcció en l'ús del llenguatge audiovisual.
4. Termini de presentació de sol·licitud de participació i de lliurament dels
treballs
El termini de presentació de les sol·licituds es publicarà al web municipal.
El lliurament dels treballs: Cal entrar al web de Scratch, www.scratch.mit.edu, i cercar
l’Estudi creat que s’anomena: Mostra Forjadors de la Festa a la Façana.
Cada escola s’ha de crear el seu perfil a Scratch i afegir els interactius que presenti al
citat Estudi.
Només es tindran en compte els treballs que es trobin a l’Estudi Mostra Forjadors de la
Festa a la Façana.

5. Resolució
S’informarà de la resolució d’aquesta convocatòria mitjançant una comunicació als
centres participants que pot ser per via telefònica o bé per correu electrònic.

6. Projecció/Esdeveniment
La projecció del resultat dels treballs seleccionats es portarà a terme a la façana de
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila, en el transcurs de les Festes de Maig.
Donada la participació directa que implica l’entorn Scratch, durant l’execució els autors
dels treballs seleccionats hauran d’estar presents.
Durant la projecció sortirà la relació dels centres educatius participants.
7. Difusió dels treballs
L’Ajuntament de Badalona podrà difondre els treballs seleccionats en qualsevol format.
La difusió dels treballs participants es podrà fer en qualsevol plataforma digital o
publicació de l’Ajuntament de Badalona.
8. Certificats de participació
Tots els centres participants en aquesta convocatòria, seleccionats o no, rebran un
certificat acreditatiu.

9. Organitzadors:
Organitza l’Ajuntament de Badalona, Àmbit de Badalona Educadora, amb la
col·laboració del CRP, COENBACU (Coordinadora d’entitats badalonines de cultura
popular i tradicional catalana) i de Geganters de Badalona.

