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El Ball del Camell

DOSSIER DEL PROFESSORAT

El Ball del Camell
INTRODUCCIÓ
Presentació
El 26 de setembre de l’any 1981, un grup
de joves de Molins de Rei, van donar vida
a una curiosa bèstia amb la intenció de
recuperar una antiga tradició molinenca
del segle XVIII. Des de llavors, el Camell
ha anat guanyant força i importància a la
Vila entre infants i joves pel gran valor
històric que hi està associat.
La cultura popular i tradicional forma
part de la memòria i la identitat
col·lectiva de Molins de Rei i cal
preservar-la, adaptant-la als nous temps
sense perdre els orígens i la singularitat.

Imatge d'Héctor Hernández

Els Amics del Camell tenim com a principal objectiu la recuperació i el manteniment d’una
tradició que data del segle XVIII. Serà igualment un objectiu d’aquest grup el
manteniment i custòdia del Camell físicament considerat, així com també la recuperació i
conservació del “Ball del Camell” i la seva difusió.
Per tots aquests motius els Amics del Camell posem a l’abast dels instituts molinencs
una proposta educativa que pretén acostar als joves de la vila les particularitats i
característiques del Ball del Camell i els seus orígens.
Aquesta proposta vol ajudar els docents de Molins de Rei a dur a terme la difícil tasca
d’enriquir la nostra societat transmetent la cultura popular i tradicional com a part del
nostre patrimoni col·lectiu promovent el respecte per la diversitat, la memòria
col·lectiva, l'esperit crític, el voluntariat i la capacitat d'esforç.
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El Ball del Camell
Objectius generals
La proposta planteja que els alumnes siguin competents per:
1. Conèixer els orígens del Camell i la tradició que l’acompanya, així com la seva
evolució fins als nostres dies.
2. Identificar la cultura popular i tradicional com a part del nostre patrimoni immaterial,
que requereix la participació per assegurar-ne la supervivència.
3. Reconèixer l’esforç per part dels membres de l’entitat per dur a terme la seva
activitat.
4. Participar activament en els actes de cultura popular dels Amics del Camell i altres
pobles i/o ciutats.

Estratègies i metodologia
Aquesta proposta didàctica es basa en una metodologia participativa i significativa per
als infants de Molins de Rei donant valor als coneixements previs, la reflexió i el
desenvolupament de l'esperit crític. Tot això emmarcat en el treball en equip i el
coneixement compartit.
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El Ball del Camell
PREPAREM UNA CANDIDATURA A LA
UNESCO
Què farem i com ho farem?
Partirem de la qüestió següent:

En quina mesura el Ball del Camell de Molins de Rei es pot considerar
Patrimoni Cultural Immaterial?
L'alumnat trobarà resposta a aquesta pregunta a partir dels seus coneixements previs i
l'ampliació dels mateixos mitjançant la recerca i la realització d'una seqüència d'activitats.
Per fer-ho proposem una activitat basada en la preparació d'una argumentació coherent
que justifiqui el valor i la singularitat de l'expressió festiva del Camell i el Ball del
Camell com a part de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Plantegem a l'alumnat un cas hipotètic:
Imagineu que volem presentar una candidatura a la UNESCO perquè consideri com a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat el Camell i el Ball del Camell.
El grup classe es dividirà en diferents equips de treball que hauran d'elaborar la
candidatura i argumentacions que presentaran davant de l'aula en el suport que es
consideri més adient (Canva, Genially, Blog, Power Point, Paper, etc.).
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El Ball del Camell
Seqüència d'activitats

Desenvolupar un treball d'investigació inicial al voltant de
les preguntes generadores següents:
Cal tenir en compte que es poden considerar expressions de

Com definiries la cultura popular

la cultura popular i tradicional els refranys, les dites, la música

tradicional?

i la dansa tradicional, la imatgeria festiva o la Festa Major.
Totes són expressions de caràcter popular (fetes per la gent i

A partir de les seves idees prèvies els

per a la gent) i tenen una forta arrel tradicional.

nois i noies hauran d'extreure i
comprendre

les

característiques

No es poden considerar expressions de la cultura popular i
tradicionals els concerts d'un cantant famós, pel·lícules de

principals que defineixen la cultura
popular

i

tradicional.

Es

cinema, un llibre best seller o videojocs. Totes elles són

poden

expressions culturals que, o bé no tenen un origen o vocació
popular, o bé no tenen un caràcter tradicional.

consultar diferents suports.

Com definiries el Patrimoni Cultural Immaterial?
En què es diferencia del Patrimoni Cultural Material?
A partir de l'observació de les imatges els nois i noies hauran de reflexionar sobre les
diferències entre el patrimoni material i l'immaterial, definint aquest últim.
Què es requereix per formar part del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat?
Els nois i noies hauran de llegir i estudiar els dos fragments de les candidatures dels
castells i la Patum com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per arribar a
distingir els elements que es consideren bàsics perquè una expressió cultural
esdevingui Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Investigar sobre el Camell i el Ball del Camell
L'alumnat s'haurà de documentar entorn la història i els orígens del Camell i el Ball del
Camell

consultant

fonts

diverses.

Proposem

la

pàgina

web

de

l'entitat

www.amicsdelcamell.cat i el llibre del 25è del Camell.

Argumentar la candidatura i preparar l'exposició a partir
de les conclusions extretes en les diferents activitats.
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MATERIAL DE L'ALUMNAT

El Ball del Camell
En quina mesura el Ball del Camell es pot considerar
Patrimoni Cultural Immaterial?
Imagineu que volem presentar una candidatura a la UNESCO per considerar Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat el Ball del Camell de Molins de Rei.
Organitzeu-vos en equips de treball i
presenteu una candidatura a l'aula en el
suport que considereu més adient
(Canva, Audiovisual, Power Point, blog,
Paper, Genially, etc.).

Com definirieu la Cultura Popular i Tradicional?

El Ball del Camell
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El Ball del Camell
Com definirieu el Patrimoni Cultural Immaterial?
En què es diferencia del Patrimoni Cultural Material?

PATRIMONI MATERIAL:

Sagrada Família

Besalú

PATRIMONI IMMATERIAL:

Castellers de Vilafranca

El Ball del Camell
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El Camell de Molins de Rei

El Ball del Camell
Què es requereix per formar part del Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat?

A partir dels següents fragments de les candidatures dels castells i la Patum com a Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat, distingiu els elements que es consideren bàsics perquè
una expressió cultural esdevingui Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
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El Ball del Camell
Investigueu sobre el Ball del Camell i els seus orígens.
Quins són els seus orígens, en què consisteix, quan es va recuperar...?
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