FITXA TÈCNICA
Nom

SOM ARTISTES! – ESPAI D’ART

Àrea. Tipus activitat

Lleure Educatiu. Activitat de manualitats i de creativitat

Objectius

- Fomentar la creativitat de l’infant
- Aprendre a utilitzar nous programes tecnològics (TIC)

Temps de realització

Es necessita un mínim de 8 participants i un màxim de 15

Volum de participants

Té una durada llarga, realitzable en tot el curs escolar

Edat

De 6 a 12 anys

Material

El necessari per a realitzar les activitats proposades

Espai

Una aula de l’escola o similar on hi hagi taules i cadires
En aquesta activitat busquem potenciar la creativitat dels infants a
través de diferents tallers relacionats amb l’art.
Es treballaran quatre tallers/tècniques diferents per mes i dos sessions
iguals a la setmana.
Es valorarà molt l’interès del participants en quant al taller/tècnica a
treballar i s’allargarà o no en funció de les seves inquietuds.

Explicació
de l'activitat

• Pintura i les seves tècniques
(en tela, en vidre, en material reciclat, etc)
• Material reciclat
• Scrapbooking
• Paper mache
• Trapillo
• Fofuchas i goma eva
• Mosaics de material divers
• Ori gami (papiroflèxia)
• Pasta de fimo
• Fang polimètric
• Modelatge: fang, guix
• Paper - cartró i variants
(cartolines, papers de seda, cel·lofana, etc)
• Felthu o feltre
Amb aquest esport es treballen diferents estructures:

Què es treballa?

Socioafectiva: Els infants fan una activitat que, per ells i elles, és molt
entretinguda i es relacionen entre ells i elles.
Coordinativa: coordinació òculo-manual, motricitat fina.
Cognitiva: Es desenvolupa la ment a través de l’aprenentatge i
assimilació de les tècniques ensenyades.
Emotivo-evolitiva: És una activitat que requereix molta concentració
i atenció per part de l’infant i tenir les idees clares per tal d’arribar a
l’objectiu de la pròpia activitat.

Competició

Jornada de portes obertes i tallers a casa.

Visualització

www.youtube.com/watch?v=hKiMraP3tKY

