
 
 

 
 

 
 
 

PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA “LA SARDANA A L’ESCOLA” 
 
 
Objectius 
 
La Diputació de Girona treballa conjuntament amb la Generalitat de Catalunya en la 
promoció, el coneixement i la difusió de la sardana com a element patrimonial de 
Catalunya.  
La finalitat del programa és donar a conèixer el patrimoni cultural, social i històric propi 
de Catalunya i participar en la conservació i difusió d’aquest bé comú.  
El programa “La sardana a l’escola” té els objectius següents:  
• Mostrar als alumnes la riquesa cultural de la sardana i promoure la seva curiositat 
per ballar-la. 
• Facilitar als alumnes els coneixements a l’entorn dels aspectes coreogràfics 
musicals de la sardana. 
• Donar a conèixer als estudiants la riquesa de la cultura popular catalana i treballar 
amb els docents la manera d’aplicar-la a les diverses àrees de coneixement. 
 
Beneficiaris 
 
S’adreça als alumnes de primària de les escoles de les comarques de Girona.  
 
La concessió del servei està subjecta als pressupost disponible, i es dona prioritat a la 
diversitat de centres davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així 
mateix, es tenen especialment en compte les sol·licituds de centres d’alta complexitat. 
 
 
Activitats objecte del programa 
 
Pla de formació amb 10 sessions d’una hora de durada i una ràtio màxima de 30 
alumnes per educador. La formació es realitzarà al mateix centre escolar.  
 
Condicions de participació 
 
• Compromís per part de l’escola per mantenir els dies i hores acordats per a la  

realització de les classes corresponents al programa “La sardana a l’escola”. 
• Compromís per part d’intentar unificar les diferents sessions diàries del programa  
      per optimitzar el desplaçament de l’educador. 
• Compromís per part de l’escola de la presència d’un professor/tutor dels alumnes  

pel control del seu comportament i implicació en la participació de les classes. 
• Habilitar les classes amb un equip de música per a desenvolupar amb normalitat la  

formació. 
• Disposar d’un espai adient per a realitzar una rotllana gran amb tots els alumnes  

participants. 
 

 


