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[E x p r essi ó a r t ís t i c a]
L’activitat està plantejada com una petita introducció al món de les manualitats i la plàstica per als més petits de
l’escola, i de desenvolupament pels no tant petits.
Es pretén donar un espai a l’experimentació amb diversos materials, potenciant aquells de caràcter quotidià,
incorporant l’art a la vida diària.

Objectius educatius
-Desenvolupament de la creativitat i l’habilitat manual.
-Potenciació de la imaginació.
-Aprenentatge i experimentació del treball amb
diferents materials i tècniques:
Dibuix
Pintura
Collage (retallar i enganxar)
Modelatge
Ceràmica
Material de reciclatge
-Enriquiment amb les pròpies experiències i les de
companys/es.

Metodologia
-Utilització de tots aquells materials a l’abast susceptibles de transformació: creació de diferents estructures.
-Utilització del modelat per a expressar les formes
en volum.
-Observació d’imatges, obres d’art, fotografies...
-Descobrim el fang i l’aprenem a treballar.
-Coneixem les eines i aprenem per a què serveixen
cadascuna d’elles.
-Aprenem a pintar amb el pinzell i a jugar amb els
colors.
A part de totes aquestes pràctiques vinculades a la
plàstica, el taller es desenvolupa en un marc que
estimuli la creativitat de forma integral: t
-L’ús de música durant les sessions.

-Llegides de contes triats pels nens.
-Disfresses.

Alguns tallers proposats
-estampació amb patates
-màscares amb plats reciclats
-maraques musicals
-modelat amb plastilina
-modelat amb fang
-dibuix natural d’un bodegó
-mòbil per la cuina
-el cercle cromàtic
-joc tirabola
-mural col·lectiu
-collage amb llegums
-titelles de dit
-cohet reciclat
-autoretrat
-timbal de llauna
-punts de llibre
-moneder reciclat
-figura humana
-cotxet de jogina amb material reciclat
-pintura de paisatge
-fem un conte
-penjolls, collarets i pulseres
-manualitats relacionades amb festivitats: , la
castanyada, nadal, carnestoltes, quaresma, sant
joan...
I en definitiva qualsevol activitat proposada tant pels
mateixos nens i nenes com per l’Ampa , l’escola o les
families.

[ D e f i n i c i ó d e l ’a c t i v i t a t ]
Grup
Es preveu la formació de dos grups o nivells: el grup
de PETITS per infants de 3 a 7 anys, i el grup de
GRANS per infants de 8 a 12 anys.
El nombre d’infants en qualssevol cas serà d’un
mínim de 5 fins a un màxim de 15.

Funcions
Les funcions són les de recollir el grup en l’espai de
rebuda on els nens i nenes resten després de l’escola,
comprovar per escrit l’assistència diària a les llistes,
realitzar l’activitat i la posterior entrega del grup a les
famílies així com la neteja de l’aula i el manteniment
del material.

Atenció a les families
Entesa la comunicació amb els pares i les mares un
factor elemental en la tasca educativa, es proposa:
-Possibilitat de concertar una reunió inicial al principi
de curs amb els pares i mares i/o la coordinació del
servei en horari de tarda.
-Disponibilitat total a través del correu electrònic, o
presencialment mitjançant cita previa, per qualsevol
consulta o incidència.
-Elaboració d’un informe trimestral per facilitar la
informació que arriba a les famílies.
-Procés participatiu de les families. Recollida d’opinions
i propostes dut a terme junt amb la Comissió d’Activitats
Extraescolars de l’AMPA durant el tercer trimestre del
curs al mes de maig. A partir d’una enquesta repartida
a totes les famílies de l’escola, aquestes poden expressar
les seves opinions, comentaris o fer propostes pel curs
següent.

Proposta de calendari
Maig: Presentació del projecte per aprovació.
Juny: Període d’inscripció
Setembre: Possible reunió informativa i periode per
possibles canvis, altes i baixes.
Octubre: Inici del taller.
L’horari del taller pot ser tant en la franja de tarda com
durant la de migdia, la duració de l’activitat és d’una
hora.

Pressupost
El preu de l’activitat conta de dues parts, la pertinent al
cost material i la prestació del servei.
pressupost material 6 alumnes durant 8
mesos
kit 3 cinta adhesiva 0,90€/u x4...........................3,6
kit 6 pinzells grossos 1,20€/u x3..........................3,6
kit 6 pinzells mitjans 0,90€/u x3...........................3,6
kit 6 pinzells prims 0,75€/u x3.............................1,5
tisores 0,75€/u x8..................................................6
kit llapis HB 1,20€/u x2.......................................2,4
grapadora 2,50€/ u............................................2,5
taladradora 2,50€/u...........................................2,5
cola blanca 0,75€/ x3.........................................1,5
kit 3 gomes de borrar 0,90€/u x3.........................2,1
plastidecor 3,50€/u x3......................................10,5
ceres 1,70€/u x3..............................................5,10
12 llapissos carioca 3,50€/u x3.........................10,5

regle 0,90€/u x4.........................................................3,6
tempera cyan 2€/u. X3..................................................6
tempera groc 2€/u. X3.........................................................6
tempera magenta 2€/u. X3.................................................6
tempera blanc 2€/u. X3.......................................................6
tempera negre 2€/u. X3......................................................6
tempera verd2€/u. X2..........................................................6

tempera taronja 2€/u. X2.................................................6
retuladors 3,5€/u x3.....................................................10,5
pintures per la cara 0,75€/u x2...................................1,5
cartolina de colors 50x70 0,60€/u x20u..................12
kit goma eva de colors 2,50€/u x3.............................7,5
paletes 2,50€/u x3..........................................................7,5
caixa de guixos 1€/u x3....................................................3
paper de ceba 3.5€/u x2.................................................7
bossa d’ulls 4€/u x3............................................................2
bossa d’antenes 4€/u x3..................................................12
gomets varis 2,50€/u x3................................................7,5
bloc de fang 1,50€/u x3...............................................4,5
plastilina de colors varis 2€/u x10................................20
Total 169€

Preu de l’activitat
El preu de l’activitat serà de 4,00 € per sessió i
nen. Aquest preu inclou el material de l’activitat.
El pagament de l’activitat per part de les famílies
pot ser de caire trimestral o mensual, en qualssevol
cas aquesta quota serà calculada en relació al preu
base per sessió i nen i al nombre total de setmanes
lectives del curs a dividir entre el període de facturació triat.
Tots els aspectes tant econòmics com referents a
subvencions poden ser acabats de detallar amb
l’Ampa de l’escola.

Contacte
Per qualsevol cosa podeu posar-vos en contacte
personalment a través de correu electrónic o
trucades.
Marina Sáez
+34615782882

hola@marinasaez.com
www.lataca.tumblr.com

