
Binicada a falles

Dénia, primavera de 2018



Objectius del viatge

Els departaments de català i música organitzam un viatge d’estudis a Dénia, al País Valencià, amb els 

objectius de:

- participar en el programa “Parlem català” que promou  l’intercanvi entre centres educatius públics dependents de 

la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen ESO amb altres centres dels diferents territoris de parla 

catalana.

- afavorir projectes d’aprenentatge d’aula en col·laboració amb l’IES Historiador Chabàs amb la finalitat d’impulsar el 

desenvolupament de les competències lingüístiques en llengua catalana i música de l’alumnat.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3314661&lang=ca&coduo=7


Alumnat

Aquest viatge s’ofereix a l’alumnat que cursa l’optativa de música de 2n, 3r i 4t d’ESO.

Com s’ha descrit als objectius s’ha d’usar la llengua catalana i s’ha de ser competent musicalment.

ACTITUD

L’alumnat necessita tenir una actitud correcta per anar de viatge: entregar permisos, les indicacions del 
professorat, dur el material, fer les tasques encomanades, etc.

En qualsevol moment si aquestes condicions no es compleixen, el professorat podrà decidir la participació 
o no en el viatge.

Si hi ha alguna qüestió mèdica que ens hagueu de comentar, després de la reunió ens ho comentau.



Professorat

El professorat responsable del viatge són:

Aina Llabrés, professora de català a 2n d’ESO

Miquel À. Bauzà, professor de música a l’optativa de 2n, 3r i 4t.

Podreu trobar informació al blog del departament de música:

https://musicabinissalem.wordpress.com/



dc 13 dj 14 dv 15 ds 16

dematí partida a les 8:00 i 
arribada a les 15:00

Concerts a l’IES 
Historiador Chabàs

Taller de danses a 
l’IES Historiador 
Chabàs 

?

Dinar Dur de casa dinar dinar dinar

horabaixa Taller Ondarattack ? Batucada falles partida a les 17:00 i 
arribada a les 24:00

Sopar Centre comercial sopar sopar

vespre Cines IMF Ondara Dénia de nit Batucada falles



Dénia

Dénia és una ciutat valenciana que és la capital 

de la Marina Alta. Té 40.000 habitants, que a l’estiu 

poden arribar a ser 200.000  i té una economia  

principalment turística. 

Té tres instituts de secundària.



IES Historiador Chabàs

L’IES Historiador Chabàs és un centre 

de 4 línies a Alacant. A diferència d’aquí, 

al País Valencià tot l’alumnat de 2n i 3r d’ESO 

cursa música. Nosaltres treballarem 

amb el 2n d’ESO i les professores de música i català.



Ondarattack

Ondarattack és una batucada 

que va començar interpretant  samba reggae 

però que després va evolucionar cap al samba rio.

Han vengut a Mca diverses vegades al festival

Carabassamba i ens faran un taller.



Grup de danses el Pedreguer

El grup de danses del Pedreguer és una formació

dansaire que està agermanda amb l’agrupació de 

ball de bot de Petra. La seva professora, Isabel, ens

farà un taller de danses. 



Preparació del viatge dins l’horari lectiu

Aquest viatge serà preparat en horari lectiu a les matèries de música i català. 

A música prepararem un repertori de batucada per al concert i un repertori per ser cantat. El primer tema 

que hem començat a cantar en valencià a 2n és Crida d’Aspencat.

A català treballarem les mateixes cançons des d’un punt de vista lingüístic, cultural i social.



Pressupost inclòs

Viatge amb baleària  costa 50 eur. Hem demanat una subvenció i segurament es podrà cubrir totalment 

el trasllat.

Diferents tallers que realitzem (batucada i danses).



Pressupost no inclòs

Estada. L’allotjament més econòmic que hem trobat és de 90 eur els tres vespres amb berenar inclòs.

6 Menjades.  Duran el dinar de dc al vaixell. S’han de cobrir totes les menjades de dj a vespre, dv i ds a 

migdia. Entre 70 i 100 eur.

Desplaçaments amb transport públic. 

Les nostres previsions són entre 200 i 250 eur.



Ajudes 

Compra d’una camiseta que valdrà 7 eur. Si després l’alumne/a vol vendre camisetes pel seu compte i 

amb això sufragar-se part del viatge, les pot pagar a preu de cost que serà de 4,5 eur.

Es poden vendre coques a algun esplai.



Confirmació del viatge

De moment només us hem fet signar un paper com mentre estàveu interessats i hem convocat aquesta 

reunió. 

Dins aquesta setmana hauríem de tancar el nombre exacte de participants.

Per confirmar l’assistència al viatge s’hauran d’abonar 50 euros abans d’aquest divendres. Aquests 

doblers es poden tornar abans de comprar el passatge i l’estada.


