
 

    

 

 

 

Benvolguts, 

 

Els tallers de castells són una de les eines que les colles castelleres utilitzem per a donar-nos a 

conèixer i acostar-nos a la societat. Són importants, i els XICS hi confiem perquè molta de la 

gent que acaba entrant a la nostra colla ha vingut de tallers que hem fet a escoles, esplais o 

festes de poble/barri. Alhora serveixen per descobrir què és un castell, conèixer les diferents 

parts i estructures, la música, la figura del cap de colla i, per treballar a través de la cooperació i 

el treball en equip: els valors que han dut als castells a ser Patrimoni Immaterial de la 

Humanitat.  

El resultat i l’experiència d’anys fent tallers de castells ens ha portat a classificar-los per format 

depenent de les característiques dels participants a qui van adreçats.  

A la graella que us enviem trobareu els diferents tipus de tallers que els Xics de Granollers 

portem a terme, avui dia. Per a vosaltres, el taller més idoni a realitzar seria el de... 

Un dels aspectes que voldríem destacar és que: els tallers que fem estan dinamitzats per 

castellers actius de la colla als quals apassiona el que fan i que els fan de forma totalment 

voluntària. La responsabilitat sobre els participants dels tallers, ja siguin menors o no, recau 

sempre sobre l’entitat organitzadora (escoles, esplais, associacions de veïns, ajuntaments...) 

que ens ha demanat el taller.  

Cordialment, 

 

 

Xics de Granollers 

 



 

 

Tipus de tallers que ofereixen els Xics de Granolle rs   (graella web o escoles)  

 

TALLER CARACTERÍSTIQUES  HORARIS/PREU  EDATS REQUISITS 

El fet casteller.  

Un viatge de 200 anys. 

Fem un viatge a la història dels castells, el 

vestuari, les parts d’un Castell, la música que 

acompanya els castells,… i molt més. 

Jornada escolar. 

Durada: 1,30h 

Preu: 30€ 

Ed. Infantil / primària • Visualització de vídeos 

• Grups de 25/50 alumnes. 

• 15 dies vista 

Els castells. Patrimoni 

de la humanitat. 

Coneix els castells, recorre els trets més 

característics de la seva història, i la construcció 

castellera.  

Jornada escolar. 

Durada: 1,30h 

Preu: 40€ 

ESO • Gimnàs 

• Grups de 25/50 alumnes. 

• 15 dies vista 

Enfaixa’t  La pràctica castellera. Aprèn les passes per fer 

un pilar, o com puja la canalla. Aprenem a enfilar-

nos a partir dels falcons, cosins germans dels 

castells.  

Jornada escola. 

Durada: 1,30h 

Preu: 50€ 

Ed. Infantil / primària 

ESO 

 

*Adaptat segons 

l’edat 

• Gimnàs  

• Grups de 25/50 alumnes.  

• Recomanable fer-lo a la sala 

Aplegador 

• 15 dies vista 

La família castellera  Feu una festa a l’escola? Participen les famílies?  

Doncs aquest és el teu taller.  

Aprèn conjuntament amb la família, com puja una 

enxaneta, com s’organitza una pinya o fes de 

segon a un pilar.  

Horari no lectiu 

Durada: 2h 

Preu: 100€ 

Totes les edats • Pati / gimnàs. 

• 1 mes vista 

Macro Taller  A partir dels valors castellers, coneix què són els 

castells.  

Força, equilibri, valor i seny.  

Horari no lectiu. 

Durada: 2h 

Preu: 200€ 

Totes les edats • Pati 

• 1 mes vista 

 


