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LES FESTES A LA XINA 
 
 

La festa de la primavera o Any 
Nou xinès (Chun Jie ) 
Se celebra el primer dia del 
calendari lunar xinès i és la més 
important de les seves festes. 
Es fa entre finals de gener i principis 
de febrer 
Tota la família es reuneix i es fan 
regals.  
S’ engalanen les cases i tothom es 
desitja bona sort pel nou any que 
comença. 
  

 

Hi ha el costum de llençar petards i focs d’artifici. 
A tot els pobles i ciutats es fan les danses del drac i del lleó. 
 
L’horòscop xinès està format 
per 12 animals 
la rata, el búfal, el tigre, la 
llebre, el drac, la serp, el cavall, 
la cabra, el mico, el gall, el gos i 
el senglar 
Cada any es dedica a un animal 
diferent i es pensa que això 
influirà en els aconteixements 
que han de passar. 

 Si tens un company o companya de la Xina pregunta-li a quin 
animal correspon l’any actual. També et pot explicar com celebren 
aquesta festa a casa seva. 

 Els xinesos que viuen a Catalunya 
també es reuneixen per celebrar les seves 
festes. Aquí tens un enllaç a una pàgina 
patrocinada per l’ajuntament de Barcelona 
on pots veure diverses imatges dels seus 
espectacles : http://www.xinafest.com/  
 



 

 
LES FESTES A L’EQUADOR 

 

La República de l’Equador és un país 
situat a l’Amèrica del Sud. 

Demana un atlas i amb els teus 
companys i companyes el podeu buscar.     
 
  

El dia 24 de juny (Sant Joan) es 
celebra el Inti Raimi, una festa 
molt antiga dedicada al sol. 
Es feia a l’època dels Inques, 
primers pobladors de l’Equador.  
Es preparen molt plats diferents 
fets amb blat de moro (aliment 
originari d’aquesta cultura). 

 

 
Un personatge (Aya Uma) fa una dansa 
portant una màscara que té dues (2) 
cares i dotze (12) banyes. Les cares 
simbolitzen el dia i la nit i les banyes els 
12 mesos de l’any. 
La resta de la gent participa ballant en 
rotllanes. 
 

 

 

  
 

 
Es celebrem moltes més festes, com la de l’any 

nou, que es fa en les mateixes dates que a 
Catalunya. Un dels costums es la crema d’un 

ninot que simbolitza l’any vell (el año viejo) que 
s’acaba. 

 

Per l’equador passa la línia 
imaginaria que indica la meitat de la 
terra : l’equador terrestre. El país porta 
el seu nom. Busca les línies de 
« latitud » de la terra en un atlas. 
Quina latitud té la línia de l’equador ? 



 

 
 

LES FESTES AL PAQUISTÀ 
 
 

El Paquistà és un país del 
continent d’Àsia, que es forma 
al 1947, quan el territori de la 
Índia, del qual formava part, es 
separa de l’Imperi Britànic.  
La religió del Paquistà és 
l’Islam i la majoria de festes que 
es celebren  estan relacionades 
amb aquesta cultura. 
 
 

La seva llengua és l’Urdú que s’escriu amb lletres pròpies de la 
cal·ligrafia àrab. L’altre llengua oficial és l’anglès 
 

Demana-li a un company o companya que t’escrigui el nom del 
seu país en Urdu. Veuràs que les lletres són molt diferents de les de 
l’alfabet llatí. 
 
El 14 d’agost és la Diada del Paquistà. Aquest dia 
celebra la seva indepència dels anglesos. Fa uns 
anys que els paquistanesos que viuen a Catalunya 
celebren també aquesta festa en el barri del Raval de 
Barcelona 
 

 

Una de les festes islàmiques més importants és 
la  festivitat d'Aid al-Adhà.  
Totes les famílies es vesteixen de gala i desprès 
dels rituals religiosos es reuneixen per menjar 
xai. Els nens i nenes aquest dia no van a l’escola.

 
L’Islam segueix un calendari lunar i la data d’aquesta festa varia 
cada any. 

 Si tens companys o companyes de tradició islàmica li pots 
preguntar si aquest any ja l’han celebrat. També et podem explicar 
com fan  aquesta festa al seu país. 

 



 
LES FESTES A LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
Recordes el tema de les unitats de relleu i les 

costes ? Dons la República Dominicana és, com 
Anglaterra, un país que està situat en una illa. 
Està a l’Amèrica Central, a la regió del Mar Carib. 
Mira de trobar-la en un atlas. 
 

 

 
 

 

La República Dominicana va ser el primer 
lloc on va arribar Cristòfor Colom amb les 
seves navegacions cap a Amèrica.  Va ser 
rebut pels  primers pobladors de la illa, uns 
dels quals eren els taïns.  
 

 

Tenien moltes divinitats  anomenades cemius.  
Estaven fetes de pedra o fusta 

Un dels seus deus principals era Yucahu. 
Simbolitzava un  aliment molt present a la illa: la iuca 

 
 

Com a totes les cultures del món, les festes de la República 
Dominicana estan relacionades amb la natura, les diferents etapes 
de l’any i els déus.  
Actualment és un país de tradició cristiana, com Catalunya i això fa 
que compartim moltes festes com la de Nadal. Però atenció : hi ha 
algunes diferències : la primera és que allà al Nadal fa calor !!! 

 

La Nit de Nadal mengen porc al 
forn, però també fan gall dindi o 
pollastre. 
A les cases hi ha el costum de 
posar l’arbre i el pessebre  

 

 

Els regals dels infants a la zona del nord els 
porta el nen Jesús la nit del 24 de 
desembre. A la Capital Santo Domingo i al 
sud venen els Reis Mags. 

 

 Pregunta als teus companys o companyes de la República 
Dominicana com celebrem el Nadal i feu entre tots i totes un llistat 
de les diferents tradicions 


