Projecte
Kolor
Coordinació:

Raquel Pineda

alumnes
de MOPI3 a MOPI5
dates
Del 19 de setembre
de 2016 al 9 de juny
de 2017
quotes
1 hora/setmana
220,95  ( anual)
24,55  ( 9 mensualitats)

Projecte Kolor
Mitjançant aquesta activitat, treballareu l’experimentació amb l’art i els nens i les
nenes d’Infantil podran aprendre i desenvolupar els seus propis projectes de creació
Dirigit als infants d’entre 2 a 6 anys, un punt important de la proposta és que els
pares també s’involucren en les activitats amb els seus fills, col·laborant en les obres
col·lectives, ja que en moltes ocasions són ells mateixos que veten la lliure
experimentació dels fills en qüestió d’art perquè “s’embruten”,”embruten la casa”, i
així un llarg etcètera. Per això, l’activitat va dirigida tant als pares i a les mares, com
als fills/es per a que treballin junts en les creacions i siguin tots els protagonistes
finals de l’activitat.

objectius
• Aprendre noves dinàmiques per gaudir
amb els vostres fills/es.
• Estimular la creativitat
• Propiciar una estructuració de l’espai
per el treball col·lectiu, amb les eines i
materials sempre disponibles per la
seva utilització.
• Establir una relació d’expressió
comunicativa, de sociabilització,
participativa i de resolución de
conflictes.
• Desenvolupament de la motricitat fina.
• Crear valors a través d’una imatge,
donar-li contingut de significat.
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• Propiciar la maduració personal,
treballar per a fer als infants subjectes
crítics.
• Desenvolupament reflexiu, saber parlar,
reconèixer i opinar sobre emocions i
sentiments propis i aliens.
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