
 

 

 
 

 
 
 

NASCUTS PER FER PINYA:  
concurs de castells interinstituts  
 

Nascuts per fer pinya, concurs de castells interinstituts és un projecte pensat per a dur 
a terme als instituts de la ciutat, amb l’objectiu d’apropar-nos als joves i difondre el fet 
casteller en una franja d’edat que sovint el desconeix. És també un projecte que 
fomenta valors essencials per a la societat d’avui en dia emmirallant-se en els valors 
castellers.  
 
“Fer pinya” no només es refereix a la tècnica que aprendran els participants, sinó també 
als valors que volem transmetre a la societat: fem pinya amb els companys, fem pinya 
amb el barri, fem pinya amb la ciutat.    
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
ESO i batxillerat 

 
DURADA 

 
Un curs escolar 

 

 
CONTEXT 
 
L’any 2014 els Castellers de Barcelona s’adonen que a la Colla, i al món casteller en general, hi 
ha molt poca gent en etapa adolescent que faci castells o que s’interessi per ells. Després de 
pensar quines en són les causes (desconeixement, altres ofertes d’oci, poques opcions 
d’integració al grup...) i com s’hi pot fer front, es decideix impulsar un projecte mirant altres 
iniciatives que han fet anteriorment altres colles castelleres, que apropi el fet casteller als joves 
de la ciutat i que es presenti no només com una activitat de cultura popular, sinó també com 
una activitat física, de cohesió de grup i que promou la interacció social.  
 
A més, en un moment en què cada cop més escoles aposten per l’enfocament competencial i 
els aprenentatges significatius i transversals, un projecte d’aquest tipus ofereix un gran ventall 
d’opcions que permet treballar els eixos principals de les competències bàsiques (ser i actuar 
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de forma autònoma, pensar i comunicar, descobrir i tenir iniciativa, conviure i habitar el món). 
Cal tenir en compte també que els castells són l’exemple més viu de valors tan necessaris a la 
societat com el treball en equip, la pertinença a un grup, la solidaritat, l’autosuperació personal i 
col·lectiva, la diversitat i el respecte entre iguals. 
 
Així doncs al 2014 va tenir lloc la primera edició del projecte “Nascuts per fer pinya”, que s’ha 
mantingut ininterrompudament cada any des d’aleshores. 
 

OBJECTIUS 
 

• Comprendre les principals característiques del fet casteller 

• Adquirir les nocions tècniques necessàries per alçar castells 
• Comprendre i interioritzar els valors que promou el fet castells 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Alumnes d’educació secundària obligatòria i batxillerat 

 
DURADA 
 
La formació es concentra en el segon trimestre.  
 
Entre el segon i el tercer trimestre comença el projecte amb l’alumnat i al mes de maig es fa el 
concurs final  
 
 

DESCRIPCIÓ 
 
El projecte està plantejat a partir d’una fita (concurs final) que permet motivar i donar sentit a tot 
el treball. Per arribar-hi, el treball es recolza en la tasca del professorat i compta amb el 
recolzament de formadors i membres de la Colla que poden donar suport puntual al centre.  
 
Inicialment es farà una formació al professorat, i la primera activitat del projecte al centre serà 
un taller introductori per l’alumnat, que realitzaran membres dels Castellers de Barcelona. 
A partir d’aquest moment, cada centre ha d’escollir un moment a la setmana (com a mínim, 
poden ampliar-ho si ho creuen convenient) per a fer l’assaig de castells. És bo que sigui una 
hora on pugui coincidir l’alumnat de diversos cursos, ja que és un projecte de centre (hora del 
pati, hora de racons, hora de projecte, etc).  
 
Un cop creada la colla castellera de l’institut, hauran de triar un nom per a la colla i un color de 
samarreta identificatiu. 
 
Si algun centre ho creu convenient, també podrà disposar del local dels Castellers de 
Barcelona (c/Bilbao, 212) en un moment puntual, tot i que els assajos regulars s’hauran de 
realitzar al centre. El local dels Castellers de Barcelona disposa d’espatlleres i xarxa d’assaig. 
També hi ha la opció d’assistir a un assaig oficial de la Colla si algú vol aprendre’n més o 
participar activament amb els Castellers de Barcelona. 
Els assajos al centre tindran com a objectiu preparar els castells que cada institut durà a terme 
el dia del Concurs. Els castells que es poden intentar seran només els que surten a la taula de 
puntuació (veure annex), ja que són castells molt fàcils d’agafar en cas que sigui necessari.  
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El projecte acaba amb el concurs final, que se celebra un dissabte del mes de maig al Parc del 
Clot. 
 
Es una activitat transversal que permet treballar aspectes relacionats amb el món de la física, la 
història, la música, però també amb aspectes relacionats amb la tutoria: cohesió de grup, sentit 
de pertinença, acceptació de la diferència, perspectiva de gènere.... 
 
Els materials de suport que es faciliten als mestres són: 
 
      •  Model de formació de pinyes de les diferents estructures 
 
      • Dossier amb la informació més bàsica (nom dels castells, parts del castell, vocabulari 

bàsic...) 
 
      •  Vídeo “Fem castells”:  
        https://www.youtube.com/watch?v=l_kifN4EfnQ&t=16s 
 
      •  Vídeo “Com fer pinya”:  
        https://www.youtube.com/watch?v=9oVMgXVL4uI  
 

 
FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
El programa ve acompanyat d’una formació per al professorat implicat, imprescindible per 
poder participar. Aquesta assistència a la formació té un reconeixement de 30h, que inclouen 
sessions presencials, de preparació del treball de l’aula i de treball individual. 

 
Formació inicial de 30 hores: 20 hores formació (6h al local repartides en 3 sessions + 2h de 
formació online + les 12 sessions a l'institut que farà el professorat amb l’alumnat); 10 hores de 
treball autònom (3h concurs + 7h de programació de sessions i conclusions). 
 
Els docents dels centres que ja han participat en el projecte fan 4h de formació al professorat 
que s’incorpora al projecte. 
 

 
QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a: 
 
      • Apropar el fet casteller als joves de la ciutat 
      • Adquirir les nocions tècniques associades al fet casteller 
      • Comprendre i interioritzar els valors associats al fet casteller 
 
 

CONTACTE 
 
Noèlia Sanz (ICUB): nsanz@bcn.cat 
Lluís Vallvé (CEB): lvallve@xtec.cat 
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        Institut de Cultura 

 

 

 
 
 


