Taller artístic

Taller
artístic
COORDINACIÓ:

Raquel Pineda

ALUMNES
de 1r a 6è de Primària
DATES
Del 18 de setembre
de 2017 al 8 de juny
de 2018
QUOTES
1 hora/setmana
225 € ( anual)
25 € ( 9 mensualitats)

Aquest taller oferirà una conceptualització sobre l’art que s’allunya dels estereotips i
de la transmissió massiva d’informació i que aposta per l’estudi multidisciplinar i
transversal de la pràctica artística. Sempre am un enfoc lúdic, s’aproxima als infants a
l’art com a eina pel desenvolupament de la persona, completant així l’educació que
aquests reben a l’escola i la família. Una aula d’art on els infants, tot jugant, expressen
i potencien la seva imaginació a la vegada que es familiaritzen i adquireixen les bases
de domini de les eines i llenguatge artístics (dibuix, la pintura, construcció, collage, so
i moviment, etc.)

objectius
tAssolir uns coneixements base de
dibuix, de la teoria del color i de les
tècniques pictòriques.
t Millorar la seva capacitat d’observació i
de representació natural.
t Conèixer diferents tècniques plàstiques
i experimentar amb diferents suports i
materials artístics.
t Obtenir una visió general de la pràctica
artística de finals del s. XIX i principis
del XX.
t Presentar a l’alumne una concepció
com a expressió que recull àmbits

GRUP

A

GRUP

GRUP

C

NOVETAT

Alumnes
de 2n d’EP

Alumnes
de 3r d’EP

Divendres
de 17:00 a 18:00 h
(1 hora/set.)

Divendres
de 17:00 a 18:00 h
(1 hora/set.)

Divendres
de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

PLACES DISPONIBLES:

PLACES DISPONIBLES:

PLACES DISPONIBLES:

12 per grup

12 per grup

12 per grup

D

Alumnes
de 4t d’EP

GRUP
NOVETAT

Divendres
de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)
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Alumnes
de 1r d’EP

GRUP
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diferents com la il·lustració, la pintura,
l’escultura, el vídeo,... per a que tinguin
una visió àmplia del món artístic
contemporani.
t Afavorir l’autonomia en el propi procés
d’aprenentatge.
t Estimular el diàleg i l’intercanvi d’idees
en les sessions de classe.
t Assentar l’hàbit de recerca. L’alumne
haurà d’investigar en el món de les
noves tecnologies, documentar-se i
recopilar imatges.
t Fomentar el treball en grup.

E

GRUP

Alumnes
de 5è d’EP

NOVETAT

Dimarts
de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

F

NOVETAT
Alumnes
de 6è d’EP

Dimarts
de 14:00 a 15:00 h
(1 hora/set.)

PLACES DISPONIBLES:

PLACES DISPONIBLES:

PLACES DISPONIBLES:

12 per grup

12 per grup

12 per grup
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