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Presentació

El Sambori és un projecte d’Òmnium Cultural que 
consisteix en fomentar la creació de propostes 
artístiques i culturals de creació i autoria col·lectives, 
amb l’objectiu de fomentar l’emancipació cultural, 
el sentiment de pertinença comunitari i l’ús de la 
llengua catalana, defensant la cultura com una eina 
de transformació social generadora d’oportunitats 
educatives. Es tracta que l’alumnat trobi un canal 
per expressar la seva veu, creant sinergies entre els 
diferents membres de la comunitat educativa, però 
també amb altres entitats del municipi/barri i altres 
centres educatius, de l’entorn o de lluny.

Alumnat que cursi educació primària, educació 
secundària obligatòria, batxillerat o cicles formatius 
de grau mitjà en centres educatius del Principat, 
la Franja, Andorra, la Catalunya Nord o l’Alguer 
durant el curs 2022-2023.

Per participar al Sambori només us heu d’inscriure 
en aquest formulari i ja podreu començar el procés 
de creació. Abans del dia 13 de març cada centre 
educatiu o conjunt de centres hauran de presentar 
les seves creacions a través del formulari habilitat 
al web sambori.omnium.cat.

Per a més informació, 
podeu consultar les 
Bases del Sambori aquí. 

participar?
Qui hi pot

BASES
SAMBORI
2023

https://form.jotform.com/221421825729052
https://cdn.omnium.cat/wp-content/uploads/2022/10/03184700/bases-1.pdf
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Com és una 

creació Sambori?

És d’autoria col·lectiva i en català.

Podrà incloure qualsevol llenguatge artístic: 
literatura, arts escèniques, música, audiovisual, 
arts plàstiques, creacions interdisciplinàries...

La temàtica és lliure, sempre que es fomentin 
valors per una societat activa, crítica, 
integradora i cívica.

Podrà ser fruit de projectes nous o amb 
trajectòria prèvia, però haurà de ser produïda 
durant el curs escolar 2022-2023. 

Només podran participar-hi propostes 
que tinguin, com a mínim, quatre participants 
implicats en el procés de creació.

Sigui quina sigui la disciplina original, 
s’ha de lliurar en format vídeo, amb una 
extensió màxima de 15 minuts.

A l’hora de plantejar-vos la creació d’una proposta 
Sambori, us animem a tenir en compte la creació 
de sinergies, que poden ser de diferents naturaleses:

> Sinergies entre diferents aules 
del mateix centre.

> Sinergies entre diferents centres 
del territori, de lluny o de prop.

> Sinergies entre el centre 
i altres entitats del municipi/barri.

També podeu provar-les totes alhora!
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Que fomentin el sentiment de pertinença 
amb la comunitat, creant sinergies entre 
els diferents agents de la comunitat educativa 
i municipal.

Que contribueixin a crear nous imaginaris, 
trencant estereotips o donant veu a col·lectius 
infrarepresentats.

Que emprin la cultura com a eina de 
transformació social cap a una societat més 
justa, respectuosa amb el medi i/o equitativa, 
mostrant un compromís pel bé col·lectiu.

Que tinguin un plantejament original 
i innovador en la temàtica o en el format 
artístic del vídeo presentat.

Que mostrin o contribueixin al vincle 
amb la llengua i cultura catalanes.

Què es valorarà

en les creacions?

El jurat Sambori està format per desenes de 
personalitats del món de la cultura, de l’educació 
i del món social i comunitari. D’aquesta manera, 
les propostes són valorades des de diferents 
perspectives.
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Quins són 

els objectius

del Sambori? Generar igualtat d’oportunitats educatives 
a través de la creació cultural.

Fomentar la lluita contra la segregació 
escolar dins i fora de l’aula.

Ser altaveu per a l’alumnat participant, 
especialment per a col·lectius tradicionalment 
infrarepresentats.

Impulsar la creació de sinergies entre 
els centres educatius i altres entitats.

Promoure la recerca de nous formats 
i la innovació artística.

Incentivar l’ús del català en contextos diversos.
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una bona idea

participar al Sambori?

Per què és

Creacions artístiques a l’aula

Les activitats artístiques a l’aula tenen 
un impacte de millora en:

Compromís amb el futur

La pràctica artística és una eina bàsica 
per fer front a les desigualtats educatives. 
Volem impulsar la cultura com a eina 
de transformació social i en lluita contra 
la reproducció de les desigualtats socials, 
fomentades per la segregació escolar.

Ús del català

El 100% del professorat enquestat de l’edició 
21-22 assegura que el Sambori ha fomentat 
l’ús del català en àmbits on no s’utilitzava 
i per alumnat que no el tenia com a llengua 
d’ús quotidià.

71% 87% 88%
del rendiment

acadèmic
del reforç dels

vincles comunitaris
en la implicació col·lectiva,
el sentiment de pertinença
i el diàleg i la comunicació

amb altres

*Segons diverses evidències recollides per la Cultural Learning Alliance.
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Pertinença i comunitat

Poder expressar-se i tenir un receptor fomenta 
el sentiment de pertinença a la comunitat, 
a la societat, i empodera l’alumnat per poder 
exercir una ciutadania lliure i activa.
 
Familiarització amb l’entorn

Gràcies a les diferents col·laboracions amb 
diverses entitats, l’alumnat podrà conèixer 
millor tot el que el seu entorn pot oferir-li, 
nodrint-lo d’eines que el poden ajudar 
a fer-se’l propi.
 
Conèixer noves realitats

El format del Sambori permet a l’alumnat entrar 
en contacte amb realitats socioeconòmiques 
i territorials diferents de les pròpies, promovent 
així la creació de vincles.

Aquí podeu consultar 
la visió del professorat 
de l’edició 22-23.

una bona idea

participar al Sambori?

Per què és

https://www.youtube.com/watch?v=3CAl60xRWb4&ab_channel=%C3%92mniumCultural


8

Què oferim?

Formació i acompanyament durant 
el procés de creació.

> Materials pedagògics descarregables.

> Càpsules formatives.

> Sessions formatives periòdiques online.

> Acompanyament durant el procés de creació 
per part d’especialistes de diverses entitats.

Ajuda i acompanyament per fomentar 
la creació de sinergies amb altres 
centres o entitats locals.

Accés i acompanyament a la xarxa 
d’espais de producció, creació 
i reproducció locals.

Ser altaveu i donar visibilitat a les creacions 
de l’alumnat.

Mostres Sambori: 

Durant el mes d’abril de 2023, les seus 
territorials d’Òmnium organitzaran actes festius 
en els quals reconeixeran totes les creacions. 
Una oportunitat per celebrar i mostrar les 
creacions juntament amb tots els participants, 
les famílies i la resta de la comunitat educativa.

Festa Sambori: 

La Festa Sambori és un acte de reconeixement 
per a TOTS els participants del Sambori, 
per posar en valor el temps i l’esforç que 
han dedicat a la creació de les propostes 
col·lectives. És l’acte de culminació del Sambori. 

Aquí podeu veure 
un resum de la Festa 
Sambori 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=XLaQEp25uKs&ab_channel=%C3%92mniumCul
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Obertura de les inscripcions pel Sambori 22-23.

JUNY 2022

Celebració de les mostres territorials.

ABRIL 2023

Festa Sambori. 

19 / 05 / 23

Finalització del termini de presentació 
de les creacions Sambori.

13 / 03 / 23

Si voleu més informació sobre el #Sambori23:

Consulteu el web 
sambori.omnium.cat

Envieu-nos una consulta a 
sambori@omnium.cat

Dates clau 

2022-2023

http://sambori.omnium.cat
mailto:sambori%40omnium.cat?subject=


Inscriviu-vos al #Sambori23
i trobeu més informació a

sambori.omnium.cat

Innovació

Treball compartit

Nous futurs

http://sambori.omnium.cat

