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1. INTRODUCCIÓ 

 

El projecte singular d'Intercanvi Catalunya - Mèxic és un 

dels trets d’identitat de l’escola. Es fonamenta en l’estudi 

i celebració de la cultura mexicana a tots els cursos 

d’infantil i primària.  

Cada curs s’inicia amb les activitats el Dia de Muertos i la 

Setmana de Mèxic (finals d’octubre) i culmina un viatge 

bianual d’agermanament amb la Escuela  Anexa Pràctica a 

la Normal Veracruzana y el Jardín Experimental de Niños 

de Xalapa (Veracruz) amb la participació de l’equip de mestres i l’alumnat del cicle superior del 

centre. 

Les característiques més rellevants del projecte són l’intercanvi cultural de l’escola amb la de 

Xalapa per conèixer i difondre les dues cultures i la col·laboració amb el Consolat General de 

Mèxic a Barcelona en activitats d’interès comú. 
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2. ELS ORÍGENS: justificació i motivació 

 

L’origen del Projecte d’Intercanvi social i Cultural Catalunya – Mèxic ve lligat a la inauguració de 

l’escola el curs 1993-1994.  

Gràcies els lligams que tenia la primera direcció amb Mèxic s’elabora el primer Projecte 

Educatiu de Centre recollint la importància del treball de la diversitat cultural, fent èmfasi en la 

difusió de la pròpia cultura catalana i en l’estudi de la cultura i la tradició mexicana.  

El claustre de mestres va proposar al Consell Escolar que l’escola rebés el nom d’Escola Octavio 

Paz.  

El 15 de juny de 1995 l’escriptor Nobel de la Pau inaugurà el centre acompanyat del MH. 

President de la Generalitat Jordi Pujol entre d’altres personalitats.  

Des d’aquell moment la relació amb Mèxic com a país d’Octavio Paz i per les múltiples relacions 

que tenia la directora amb altres escriptors i filòsofs, tant mexicans com catalans exiliats a 

Mèxic, es va establir una vinculació especial de l’escola amb aquell país. 

En un primer viatge a Mèxic mestres de l’escola Octavio Paz entren en contacte amb escoles de 

diferents estats mexicans fins que es decideix iniciar un intercanvi d’experiències amb l’escola 

Anexa a la Normal Veracruzana de Xalapa, Veracruz. 

L’any 1996 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aprovà un Decret pel qual 

l’escola esdevé Centre Experimental de Reforma Educativa (CERE) durant cinc anys per tal de 

desenvolupar i aprofundir en valors universals a través d’intercanvis personals i de recursos i el 

coneixement mutu de la literatura, geografia i història. 

L’últim Projecte Educatiu de 

Centre, aprovat en data 18 

d’abril de 2015, continua 

recollint el Projecte 

d’Intercanvi Social i Cultural 

Catalunya-Mèxic, ocupant-

hi un espai destacat. A les 

Programacions Generals 

Anuals es concreta el seu 

desenvolupament i a les 

Memòries Anuals el seu 

seguiment i avaluació.  
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3.     JUSTIFICACIÓ PEDAGÒGICA  

 

En el marc del projecte, gradualment el nostre alumnat adquireix nous coneixements i  

aprenentatges sobre els costums, les tradicions i la cultura mexicana.  La programació culmina 

amb el viatge d’intercanvi bianual per tal que l’alumnat convisqui amb les famílies acollidores 

del centre educatiu mexicà. A més d’assistir a les classes programades a l’escola agermanada, 

es visiten els lloc més emblemàtics que s’han estudiat al llarg de l’escolarització a la nostra 

escola (es recullen als següents punts). 

Abans i després del viatge es treballa 

aquesta experiència amb tot l’alumnat 

del centre.  

 

Cal destacar que no és un viatge ni 

lúdic ni de vacances, sinó que es va a 

desenvolupar part de l’esmentada 

Programació en un altre context i 

entorn. És una oportunitat de vivenciar, 

crèixer, aprendre i sortir de la zona de 

confort pel nostre alumnat.  

 

 

3.1 Objectius generals 

� Tenir sentiment de pertinença a Catalunya i ser transmissor de la nostra cultura 

� Acceptar i valorar altres cultures (la mexicana en concret) 

� Fomentar la Pau pel coneixement de l’altre. 

� Fomentar la solidaritat com a sentiment de germanor (projecte MATRACA) 

 

3.2   Integració de l’experiència en el currículum 

De totes les tradicions i cultures mexicanes a l’escola prioritzem aquelles que van lligades a les 

pròpies de la cultura catalana. 
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EL GRITO    Lligat en el temps a la Diada de Catalunya 

Objectiu • Conèixer  la història mexicana a través dels seus actes commemoratius 

 

Activitats 

 

• Els nens i nenes aprenen el significat  dels elements de la bandera mexicana 

i com i per què Mèxic va esdevenir un país independent d’Espanya. 

 

• Un grup d’alumnes de cicle superior escolta la bandera de Mèxic i l’entrega 

al Cònsol en l’acte d’homenatge a la bandera que convoca a tots els 

mexicans de Barcelona al Grito Popular. 

 

                
 

 
 
 

EL DIA DE MUERTOS I EL ALTAR 

 

Lligats a la Castanyada 

 

Objectiu 

 

• Conèixer els costums i tradicions mexicanes. 

 

Activitats 

 

• Visionat de vídeos per conèixer l’aspecte de les ciutats mexicanes en 

aquestes dates o de pel·lícules com “La novia cadàver” o “El árbol de la 

vida” 

• Confecció de catrines vestides amb robes ben diverses, 

• Decoració de calaveres amb purpurina, plastilina, pedretes... 

• Degustació de xocolates, pan de muerto, agua de Jamaica 



 
                                                                                                                      Escola Associada a la UNESCO 

 

 

 

 
       
  C/Mallorca, 657 

08027 Barcelona 
 Tel. 93 349 02 95 

 
 a8052165@xtec.cat 

www.escolaoctaviopaz.cat 

       
 

7 

 • Elaboració de dolços, flor de cempasúchil de paper... 

• Elaboració del papel picado que després decorarà l’altar 

• Muntatge de taüts... 

• Cançons com “Cielito Lindo” o “Mèxico Lindo y querido” 

• Estudi del personatge a qui es dedica l’altar 

• Explicació de l’altar i els seus elements a alumnes d’una altra escola a qui 

es convida a visitar-nos 

 

Els pares ajuden a muntar l’altar durant el matí. 

També col·labora algun monitor de menjador a l’elaboració del papel picado i al 

muntatge de l’altar. 

 

 
 

 

 

 

SETMANA DE MÈXIC  

 

 1a setmana de novembre 

 

Objectius 

 

• Donar  a conèixer les cultures precolombines 

• Donar a conèixer les comunitats indígenes. 

• Conèixer els costums i tradicions mexicanes. 

• Conèixer els diferents entorns mexicans: selva, fauna... 

• Conèixer la realitat del Mèxic actual. 
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Activitats: 

 

Al llarg de la setmana: en general es manté l’horari habitual i cada nivell escolar 

desenvolupa a cada assignatura aquells aspectes de la cultura mexicana que té 

adjudicats en el Projecte d’Intercanvi. A més s’organitzen tallers per cicles o 

sortides o d’altres activitats relacionades: 

 

• Tallers de manualitats diverses amb diferents materials: pinyata, pal de 

pluja, Piràmide de los Nichos, la Serpiente emplumada, cap olmeca, glifo en 

rajola d’engobe 

• Elaboració de menjars típics: guacamole, tortillas amb xocolata, 

quesadillas... 

• Jocs de carrer tradicionals 

• Cançons tradicionals i formacions musicals 

• Contes i llegendes 

• Estudi de la selva i els ocells mexicans 

• Estudi de les cultures: totonaca, maia, olmeca i asteca 

o Situació geogràfica 

o Moment històric  

o Cultius, formes de vida, costums, vestimenta, vivenda,  

o Arqueologia, ceràmica 

o Aportacions al món: calendari, numeració, menjars 

• El divendres: com a mostra dels treballs realitzats es prepara al passadís de 

l’entrada una exposició, oberta als pares, on cada classe aporta alguns 

elements (treballs de plàstica, fotografies, dossiers, resultats dels tallers...) 

fets pels alumnes. Com a cloenda, durant la tarda es convida algun grup 

folklòric mexicà.   
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LAS  POSADAS 

 

dins el Concert de Nadal 

 

Objectiu • Conèixer els costums i tradicions mexicanes. 

Activitats 

 

• Es convida els pares de l’escola que volen assistir.  

• Com a final del Concert de Nadal, l’alumnat de sisè canta Las Posadas.  

• Mig grup de sisè va recorrent el passadís de la sala a mida que avança 

la cançó. L’altre mig grup l’espera i canta sobre l’escenari. El llum de 

la sala roman apagat mentre tots porten espelmes. 

 

 

 

 

 

 

POEMES D’OCTAVIO PAZ  

 

Als voltants de l’aniversari de naixement de l’autor 

 

Objectiu 

 

• Conèixer la literatura mexicana (Octavio Paz,....). 

• Comprendre el significat del poema mitjançant l’expressió artística 

 

Activitats 

 

 

• Tasques prèvies: cada tutor tria, d’una llista amplia, el poema que vol 

representar amb el seu grup. Amb ell prepara l’escenografia, els materials, 

el vestuari... la posada en escena en general. 

• Caligrafia il·lustrada del poema, memorització... 

• El dia: reunides totes les classes al pati, els alumnes de sisè fan un breu 

resum de la biografia d’Octavio Paz i presenten l’acte. Cada classe 

representa el seu poema. 
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 • L’escola convida a un esmorzar senzill (croissants i suc)  

• Cada alumne porta a casa el díptic allargat, il·lustrat a tot color, que recull 

el poema preparat per cada classe. 

 

 

3.3 Activitats pedagògiques i culturals pròpies de l’Intercanvi   

 

RECULL DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS QUE ES PORTEN A TERME A BARCELONA DURANT 

L’ESTADA DE LA DELEGACIÓ MEXICANA 

 

Qui 

organitza 

Equip de mestres i famílies de l’Escola Octavio Paz 

Calendari La setmana coincideix amb la Setmana Cultural de l’escola, a mitjans del mes 

d’abril, i el dia de Sant Jordi. 

 

Objectius  • Convivència de la família acollidora amb l’alumne agermanat 

• Donar a conèixer Catalunya (geografia mediterrània, orígens de Catalunya, 

història, cultura, institucions...) 

• Donar a conèixer la cultura popular catalana, festes i tradicions. 

• Donar a conèixer l’art i la literatura catalana. 

• Compartir amb els convidats diferents maneres de fer, variacions en la 

llengua, la forma de fer classe, les estones de pati, la relació 

mestres/alumnes ...  

• Intercanviar experiències didàctiques, metodològiques i organitzatives 

entre el professorat. 

 

Activitats • Recepció formal de la delegació a la Sala d’Actes de l’Escola Octavio Paz 

• Activitats a les aules de convivència intercanvi  amb els alumnes. 

• Recepció oficial a la seu del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de 

Barcelona 

• Taller de tradicions catalanes 

• Sortida a Montserrat,  amb itinerari guiat pels exteriors i pel monestir per 

descobrir la seva història i el seu important patrimoni artístic i recorregut 

per la basílica i la imatge de la Verge de Montserrat. 
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 • Sortida a Tarragona, conèixer la civilització i la cultura romana a través de 

les restes d’una de les ciutats més importants de l’Imperi. A partir de la 

Maqueta de la ciutat es segueix pel Forum, la Torre del Pretori i el Circ, 

fins el majestuós Amfiteatre. 

• Recorregut pel centre de Barcelona, barri gòtic, les Rambles, el  Port. 

• Visita al museu Picasso/ Joan Miró 

• Visita a la Sagrada Familia de Barcelona 

• Festa de comiat amb ball, esmorzar i representacions fent coincidir 

entrega de premis dels Jocs Florals de l’escola Octavio Paz. 

• Esmorzar i ball de festa major amb els gegants Pau i Lupita 

• Reunions formals i informals entre el professorat i els equips directius. 

• Entre d’altres actes 
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RECULL  DE LES PRINCIPALS ACTIVITATS QUE ES REALITZEN A XALAPA DURANT L’ESTADA DE 

LA DELEGACIÓ CATALANA. 

 

Qui 

organitza 

Benemerita Escuela Anexa a la Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen i el Jardín 

de Niños Experimental Anexo a la BENV. 

Calendari Mitjans del mes de març 

 

Objectius • Vivenciar, en contacte amb les famílies i l’escola costums, diferents 

maneres de fer, variacions en la llengua, la forma de fer classe, les estones 

de pati, la relació mestres/alumnes ...  

• Viure en primera persona les tradicions i costums i visitar els llocs 

estudiades al llarg dels cursos 

• Intercanviar experiències didàctiques, metodològiques, organitzatives entre 

el professorat. 

 

Activitats • Convivència amb una família acollidora, desconeguda fins aleshores. 

• Recepció formal de la delegació a l’ Auditori de la B.E.N.V., amb les 

autoritats. de la B.E.N.V.  

• Recorregut per la B.E.N.V i el Jardín Experimental  

• Activitats a les aules de convivència intercanvi  amb els alumnes. 

• Visita al Palacio de Gobierno de Xalapa on els rep l’alcalde. 

• Recorregut pel Centre històric de Xalapa. 

• Visita a la Pinacoteca Diego Rivera.  

• Visita al Museo de Antropología de Xalapa (MAX) 

• Visita al museu el Lencero 

• Taller de “cuentacuentos” pels carrers de Xalapa a càrrec de Ivan Zepeda. 

• Sortida a  La Antigua i Port de Veracruz, on es visiten punts d’interès 

històric i turístic com el punt d’arribada d’Hernan Cortes l’any 1519 i on es 

varen ubicar el primer Ajuntament i la primera església del continent 

americà , Fuerte de San Juan de Ulúa, aquari de Veracruz. 

• Sortida a Quiahuiztlán i Tajín, dues zones arqueològiques de gran 

importància en la Història de Mèxic i la seva  cultura, antiga i moderna. 

• Recorregut guiat per la zona arqueològica de Tajin on es coneix la 

”Pirámide de los Nichos” i presencia en directe l’espectacle dels Voladores 

de Papantla.  
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 • Festa de comiat amb  Ballet (fandango), Taquiza i Piñatas. 

• Assistència a actes institucionals (homenatge a la bandera, visita al Palacio 

de Gobierno...) 

• Dramatització d’un conte, una cançó, un poema davant tota l’escola de 

primària i el Jardin Experimental mostrant algun aspecte de Catalunya. 

• Reunions formals i informals entre el professorat, els equips directius de 

l’escola Annexa i de la Universitat Veracruzana 

• Entre d’altres actes 
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4.  TREBALL EN XARXA: col·lectius participants 

Un gran grup d’entitats catalanes i mexicanes col·laboren amb el projecte de l’escola: 

Consolat 

General de 

Mèxic a  

Barcelona 

 

És el lloc que ofereix informació relacionada amb els serveis consulars, 

aconteixements de promoció cultural i econòmica que es realitzen a la 

jurisdicció d’aquesta Representació Consular, així com facilita l’accés a la 

informació sobre el país que és Mèxic, la seva cultura i la seva societat. 

El Consolat proporciona totes les facilitats perquè els alumnes de l’escola 

puguin: 

• Realitzar els tràmits correctament per desenvolupar l’Intercanvi amb 

Mèxic amb èxit. 

• Rebre oficialment la delegació catalana quan marxa i la mexicana 

quan arriba a la ciutat.   

• Facilitar la participació en el concurs de dibuix “Este es mi México” 

convocat per la Secretaria de los Mexicanos en el exterior. 

• Entre d’altres 

http://consulmex.sre.gob.mx/barcelona/ 

 

Mexcat Associació sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional, la principal filosofia 

de la qual tracta de ressaltar el millor de Mèxic i Catalunya treballant en els 

dos continents. Realitzant una difusió d'ambdues cultures a través d'un gran 

ventall d'activitats. Organitza la Ruta de Altares on l’escola en forma part, 

participem en el Concurs de Catrines, i assistim a molts dels esdeveniments 

organitzats. http://www.mex.cat/ 
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Son de Mexico Grup de ball folklòric mexicà nascut a Barcelona sota la iniciativa d’uns 

professionals de la música i la dansa, amb el desig de compartir i difondre el 

seu treball, sempre fidel a les seves arrels tradicionals. En el seu repertori 

compten amb danses de diferents regions de la República Mexicana, amb la 

intenció de donar a conèixer la riquesa del seu folklore i la seva amplia 

diversitat cultural. A la Setmana de Mèxic sempre ensenyen als alumnes els 

seus balls.  http://sondemexico.com/index.html 

 

 

 

 

 

 

Mariachi 

Semblanza 

Neix el 1995 com un quartet de música tradicional mexicana. actualment, al 

Mariachi Semblanza l'integren músics mexicans de gran experiència en la 

música de mariachi, i està conformat per tres violins, guitarra, viola de mà, 

guitarró i dues trompetes. http://www.mariachi-semblanza.com/ca/ 

 

Mexicans i 

mexicanes 

residents a 

Barcelona 

Col·laboren puntualment ensenyant a preparar menjars mexicans o 

construint “piñatas”, o que venen a l’escola a parlar del seu país 
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5. PROGRAMA DEL PROJECTE CATALUNYA-MÈXIC 2015-2016 

 

13 setembre 2015 El Grito (Poble Espanyol) 

31 d’octubre 2015 Altar de Muertos dedicat a Tito Vilanova 

Del 2 al 6 de novembre 2015 Setmana de Mèxic 

21 desembre 2015 Cantada de las Posadas al Concert de Nadal  

16 Febrer 2016 Inauguració oficial de l’Intercanvi 2016 a càrrec del Sr. Cònsol 

de Mèxic a Barcelona 

18 Febrer 2016 Recepció oficial de la delegació 2016 al Consolat de Mèxic 

Del 4 al 15 de març de 2016 Viatge d’Intercanvi a Xalapa 

15 de març 2016 Acte de rebuda (famílies) 

16 de març 2016 Benvinguda a l’escola 

18 de març 2016 Festa d’aniversari d’Octavio Paz 

Setmana del 4 d’abril Compartim l’experiència amb l’alumnat del centre 

 

 

6. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE 

 

El projecte d’Intercanvi Social i Cultural al formar part del Projecte Educatiu de l’escola, es 

contempla a la Programació General Anual. És per aquest motiu que al llarg del curs es va fent 

el seguiment i l’avaluació corresponent  a cada acció duta a terme.  

A més, al finalitzar el curs es fa una valoració exhaustiva contemplada dins de la Memòria 

Anual.  

Tant la programació com l’avaluació és presenta en Consell Escolar.  
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7. CRONOLOGIA  I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

 

Des dels seus inicis, s’han portat a terme les diferents actuacions per tal de desenvolupar  el 

projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya-Mèxic:  

  

CURS (data) ACCIONS 

15 juny 1995 Inauguració de l’escola amb el nom Octavio Paz i la presència de l’escriptor 

mexica, i el president de la Generalitat el molt Honorable Jordi Pujol i altres 

personalitats. 

 

1994 – 1995 Exposició de fotografies “Altres somnis, altres realitats”. Participen fotògrafs 

dels estats de Veracruz, Puebla, Yucatán i Mèxic DF. 

 

Altar de muertos dedicat a Mn Jacint Verdaguer i Sor Juana Ines de la Cruz. 

Viatge a Mèxic de dos mestres amb un ajut del Departament de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

Celebració del Dia Escolar de la No Violència i de la Pau per primer cop 

Reconeixement com a escola Associada a la UNESCO. 

 

 

 

 

 

1995 - 1996 

Primers contactes amb l’Escola Anexa a la Normal Veracruzana i amb 

Matraca. 

 

Altar de Muertos dedicat a Oriol Martorell i Frida Kalho 

Els alumnes de sisè canten “Las Posadas” en el concert de Nadal per primer 

cop. 

Els alumnes de l’escola OP inicien intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa 

Celebració del Dia Escolar de la No Violència i de la Pau  

 

 

 

 

 

1996-1997 

Participació en el “Congrés Interescolar per la Interculturalitat i contra el 

Racisme” 
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Es convoca per primera vegada el premi de poesia “Octavio Paz”. Es 

presenten 64 originals i guanya Ernest Farrés Junyent amb l’obra “Clavar-ne 

una al mall i l’altra a l’enclusa” 

Exposició de vestits indígenes “La màgia dels fils” cedida per l’Instituto de 

Antropologia de la Universidad de Veracruz. 

Setmana de difusió de la cultura catalana a Xalapa, Veracruz, Mèxic. 

 

Altar de Muertos dedicat a Joan Corominas i Ramon López Velarde 

Cantada de “Las Posadas” 

Col·laboració amb la “Marxa contra l’explotació laboral infantil”. Els nens 

porten un manifest al President del Parlament, al Conseller de Treball i al 

Síndic per a temes d’infància. 

Exposició de fotografies antigues i actuals. “El treball dels nens... una realitat 

humanitzadora”, en el marc de la Primavera Fotogràfica i col·laboració de 

Sistema Nacional de Fonotecas de Mèxic. 

Celebració del Dia Escolar de la No Violència i de la Pau  

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Mort d’Octavio Paz. Participació dels centre en l’homenatge institucional que 

va tenir lloc al Palau de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-1998 

Premi Octavio Paz de poesia. Guanya Daniel Silva amb l’obra “Primera persona 

singular”. 

 

Altar de Muertos dedicat a Joan Fuster  i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Concert d’Alejandro Filio, cantautor mexicà al teatre de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

1998-1999 

Visita de tres mestres mexicans de l’Escuela Anexa de Xalapa durant quinze 

dies. 
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Premi Octavio Paz de poesia. Guanya Melcior Mateu Adrover amb l’obra “Vida 

Evident”. 

 

Altar de Muertos dedicat a Mª Mercè Marçal, Rafael Alberti  i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Gravació del Vídeo didàctic pel programa de TV3 “L’escola a casa. Mira què 

fem!” relacionat amb el projecte Catalunya – Mèxic. 

Actes de solidaritat amb els pobles de Veracruz a causa dels aiguats i 

inundacions que es produïren. 

Actes amb motiu de l’Any Internacional de la Cultura de la Pau. 

Premi Octavio Paz de poesia. Guanya Sara Silvestre amb l’obra “El cicle de 

Quamar”. 

Viatge de dos mestres de l’escola a Mèxic al mes de juliol. 

Preparació del projecte Catalunya-Mèxic. Informació als pares i alumnes de 

l’escola OP que acaben primer de primària. 

Recerca i contacte de néts i besnéts de catalans exiliats a Mèxic, mitjançant 

els Casals Catalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-2000 

Contacte amb l’Escola Anexa a la Normal Veracruzana de Xalapa i amb els 

nens inscrits en el “Programa de Aprovechamiento Escolar” 

 

Altar de Muertos dedicat a Avel·li Artis Gener “Tisner”i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

 

 

 

 

 

2000-2001 

  

Arribada d’un grup de nens i nenes mexicans amb els seus mestres. 
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Altar de Muertos dedicat a Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Arribada d’un grup de nens i nenes mexicans amb els seus mestres. 

 

 

 

 

2001-2002 

  

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 

 

Altar de Muertos dedicat a Gaudí, Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Arribada d’un grup de nens i nenes mexicans amb els seus mestres. 

 

 

 

 

 

 2002-2003 

  

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 

 

Altar de Muertos dedicat a Terenci Moix, M. Vazquez Montalban  Isabel 

Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

 Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 6 nens-es de 6è i 8 a de 5è i tres 

mestres de l’escola i un pare  (3 de març al 13 de març) A la tornada arriba 

una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. 

 

 

 

 

 

 

2003-2004 

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 
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Altar de Muertos dedicat a Nens i nenes de l’escola Belsam de Osetia, Isabel 

Vilanova, Joan Oró  i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Arriba una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. 

 

 

 

 

 

 

2004-2005 

  

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 

 

Altar de Muertos dedicat a Jesus Moncada, Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

 Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 5 nens-es de 6è i 8 nens-es de 5è 

i tres mestres de l’escola.  

 

 

 

 

 

2005-2006 

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 

 

Altar de Muertos dedicat a Marta Mata,  Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Arriba una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 

 

 Celebració per primer cop de la festa pàtria mexicana de El Grito 
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Altar de Muertos dedicat a M. Rodoreda,  Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

 Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 2 nens-es de 6è i 9 nens-es de 

5è. (3 d’abril al 13 d’abril) 

Setmana de Mèxic, seguit d’activitats sobre el coneixement del país. 

 

Celebració de la festa de El Grito 

Altar de Muertos dedicat a Josep Palau i Fabra, Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México” 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009 

  

  

 Arriba una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. 

 

Celebració de la festa de El Grito 

Altar de Muertos dedicat a Agustin Pensado,  Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 

  
Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 
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Diada de poesia Octavio Paz coincidint en la data del seu naixement. 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México” 

 Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 8 nens-es de 6è i 4 nens-es de 5è 

i tres mestres de l’escola  

 

Celebració de la festa de El Grito 

Altar de Muertos dedicat a Jose Antonio Labordeta, Jose Saramago, Isabel 

Vilanova  i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

 Arriba una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. (1 d’abril al 10 d’abril) 

Acte de descobriment de la Placa commemorativa del Bicentenari de la 

Independència de Mèxic per part del Consolat en Barcelona. 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México” 

Diada de poemes de l’Octavio Paz a càrrec dels alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 

  

  

Conferència “Puerto Vallarta” a càrrec d’un nen mexicà que visita Barcelona  

 

Celebració de la festa de El Grito 

Altar de Muertos dedicat a Anna Sena, Isabel Vilanova i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 



 
                                                                                                                      Escola Associada a la UNESCO 

 

 

 

 
       
  C/Mallorca, 657 

08027 Barcelona 
 Tel. 93 349 02 95 

 
 a8052165@xtec.cat 

www.escolaoctaviopaz.cat 

       
 

24 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

Diada de poemes de l’Octavio Paz a càrrec dels alumnes 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México” Seleccionats dos dibuixos pel calendari commemoratiu. 

 Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 7 nens-es de 6è i 6 nens-es de 5è 

i tres mestres de l’escola 

 

Celebració de la festa de El Grito 

Altar de Muertos dedicat a Neil Armstrong, Ana Sena i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Annexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Videoconferència Puerto Vallarta-Barcelona. El grup de cinquè de l’escola OP 

amb el grup de cinquè del nen de la conferència. 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

Diada de poemes de l’Octavio Paz a càrrec dels alumnes 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México”. Seleccionat dos dibuixos pel calendari conmemoratiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 

  

  

  Arriba una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. 

 

Celebració de la festa de El Grito amb escolta a la bandera. El Consolat 

convida una escolta a la celebració oficial a Montjuïc. 

Altar de Muertos dedicat a Emigrants naufragats a l’illa de Lampedusa, Ana 

Sena i Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 
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Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

 Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 9 nens-es de 6è i 6 nens-es de 5è 

i tres mestres de l’escola 

 Diada de poemes de l’Octavio Paz a càrrec dels alumnes 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México”. Premiada Aroa A. de quart curs 

 

Celebració de la festa de El Grito amb escolta a la bandera. El Consolat convida 

una escolta a la celebració oficial a Montjuïc 

Altar de Muertos dedicat a Octavio Paz 

Cantada de “Las Posadas” 

Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules i 

cantada al pati per part de tots de “Tots els nens del meu carrer” 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

Arriba una delegació d’alumnes i mestres de Mèxic. 

Diada de poemes de l’Octavio Paz a càrrec dels alumnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

  

  

  

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México”. Premiats varis alumnes de cicle mitjà i cicle superior. 

 

Celebració de la festa de El Grito amb escolta a la bandera. El Consolat 

convida una escolta a la celebració oficial a Montjuïc. 

Altar de Muertos dedicat a Tito Vilanova 

Cantada de “Las Posadas” 

 

 

 

 

 

 

 Intercanvi epistolar amb l’Escola Anexa i de felicitacions nadalenques 
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Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau amb activitats a les aules 

i Cursa per la Pau: gotes per al Níger amb la participació de tots els alumnes 

de l’escola. 

Setmana de Mèxic. Desenvolupament de les UP al llarg de la setmana. 

Viatge a Mèxic d’una delegació de l’escola 7 nens-es de 6è i 7nens-es de 5è i 

tres mestres de l’escola 

Diada de poemes de l’Octavio Paz a càrrec dels alumnes 

Participació en el concurs de dibuix organitzat pel govern mexica “Este es mi 

México”. 

 

 

 

 

Barcelona, febrer de 2016 


