Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental 		

2. Apreciant la diversitat de la vida
17. Festa de benvinguda

Festivitats i ornaments
Les festivitats de tota la comunitat assenyalen esdeveniments com el transcurs de les estacions i
els dies sagrats. Totes elles se celebren amb una barreja de costums entre els quals destaquen la
música, les danses i els vestits.

Codi de vestuari
La vestimenta que porta la gent ajuda a
identificar com és cada u i què fa.
Hàbit de monja
Les monges
porten una bata
senzilla que rep
el nom d’hàbit.
El cap se’l
cobreixen amb
una lligadura
de tela que
cenyeix la cara i
s’anomena toca.

Toga de graduat
Als Estats Units, els
alumnes porten una
toga negra i un birret
(gorra quadrada) el dia
de la cerimònia de la seva
graduació.

Màscara de ballarí
bolivià
Aquesta màscara de
dimoni forma part d’un
vestit ple de coloraines
que es porta en el
festival anual bolivià de la
Diablada.

Guàrdia de
Gal·les
Hi ha diversos
regiments
militars, com el
de la Guàrdia de
Gal·les, que en els
uniformes de gala
porten gorres
fetes de pell d’ós

Burka àrab
La burka és una
tela amb la qual
les dones àrabs
es cobreixen tot
el cos llevat dels
ulls.

Blanc de cuiner
Els cuiners
porten roba
blanca i emmidonada, amb un
barret alt i blanc,
mentre que les
cuineres en porten un de baix
que s’anomena
còfia.

Ornaments
corporals
Les joies i les cicatrius
formen part de l’aspecte
que tenim. Cada societat
té tanmateix una idea distinta d’allò que embelleix
o enlletgeix el cos

L’escarificació
Molts membres de tribus
africanes es decoren
el rostre i el cos amb
cicatrius.

El punt central
Les dones hindús es pinten
un punt vermell al front,
el Tilah, com a símbol de
saviesa.

Tatuatge samoà
Els habitants de les illes
de Samoa (Pacífic) es
tatuen tot el cos com a
signe de virilitat.

Arracades
Les arracades criden
l’atenció del que
mira i embelleixen el
rostre.

Ornament bucal
Els kaiapo, una tribu de
l’Amazònia brasilera, es
posen un cèrcol de fusta
per adornar-se la boca.

Joieria punki
Els punkis es posen
imperdibles i altres
objectes estranys a
manera de joies per tal
de sorprendre.

Pintura sij
Les núvies sijs es pinten
dibuixos a les mans
amb el tint de la planta
de l’henna

Algunes festes remarcables
• La festa de les embarcacions drac a la Xina
té per objecte l’agraïment del menjar i
l’aigua durant l’estació seca; es fan regates
entre navilis decorats.
• El dia d’Acció de Gràcies, que se celebra
als Estats Units i al Canadà, les famílies
comparteixen un dinar especial per agrair
la collita.

• El festival Divali de l’Índia commemora la
recol·lecció amb llums i ofrenes a Laksmi,
la deessa hindú de la prosperitat.
• L’Inti Raymi és la festa peruana d’Inti, el
déu Sol, i se celebra en una fortalesa inca.
• El carnaval de Rio de Janeiro és una desfilada
massiva de vestits i balls que té lloc abans del
començament de la quaresma cristiana.
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