
 
 
 
 
 
 

Activitats Extraescolars a l´Escola Sant Jordi 
C E R À M I C A     I      M A N U A L I T A T S 

Per Art en Moviment 
 
2014‐15 Activitat Extraescolar de Tarda. Es recullen als nens a les classes, berenen, 

canvi de roba i classes de 17:00 a 18:00.  
Més informació i full d’inscripció a les següents pàgines: 

 
 
.  Ceràmica i Manualitats  per ART EN MOVIMENT 
 

Dies: Dimarts i dijous de 16:30 a 18:00h           
   

Cursos: P3‐P4‐P5. Manualitats. 
    De 1er a 6è. Ceràmica 

 
Preu socis AMPA:  1 dia a la setmana: 25€/mes.   No socis: 28€/mes 
            2 dies a la setmana: 40€/mes.   No socis: 43€/mes 
            Inclou Materials 
            Inscripció: 1 dia 15€  /  2 dies 25€ 
            
Inici: 16 de setembre 2014 
 
Més informació: Mónica Arran . 603 48 72 60 
 artenmovimentsvm@gmail.com  o ampaextraescolars@escolasjordi.cat 

      Veure tríptic adjunt. 
      Full d´inscripció a secretaria 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art en Moviment 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Vicenç de Montalt, 22 de maig de 2014 

 

  



 

1. JUSTIFICACIÓ  

Aquest projecte pretén potenciar  l’educació artística ja que  és un mitjà per a la creació i el 
desenvolupament de certes habilitats  a través de dos tallers: 

• Taller de manualitats adreçat  a nens de P3 a P5 
• Taller de ceràmica adreçat a nens de Primària 

  

2. OBJECTIUS  

2.1. Objectius generals:  

2.1.1. Fomentar les capacitats creatives a través del treball artístic 

2.1.2. Experimentar diferents tècniques de treball  

2.2. Objectius específics:  

  2.2.1. Experimentar amb  tota mena de materials i estris de treball  

2.2.2. Aprendre a reciclar diversos materials  

2.2.3. Fomentar hàbits de treball i d’organització afavorint el sentiment col·lectiu i de 
treball en equip. 

  

3. METODOLOGIA  

La metodologia utilitzada serà a través  de l’experimentació i la  pràctica. Donat que treballem 
amb nens petits adaptarem la teoria en funció de l’edat i necessitats del treball a fer. 

El taller pretén orientar i donar atenció individualitzada a cada alumne en el seu procés 
d’aprenentatge tenint  en compte la  seva realitat personal i el seu entorn. 

  

  



3.1 ACTIVITATS 

3.1.1 TALLER MANUALITATS 

Ens inspirarem en la natura, concretament en els canvis que fa amb cada estació: 

Objectiu general: 

• Treballar el valor de cuidar i respectar la natura, a través d’apreciar tot el què d’ella 
rebem: l’ energia i la calma  aprenent a sentir-la treballant amb les seves textures i 
colors segons l'època de l'any.  

Activitats a través de les estacions: 

 Tardor: Amb un tronquet del bosc, papers de seda de colors , que els nens treballaran, 
faran un mòbil per la seva habitació. 

Tenir la seva peça feta per el Seu espai, els mòbils son activadors d'energia. 

 Hivern: Faran el  naixement del pessebre , amb ceràmica.  

Un bonic detall per decorar la casa per Nadal, poder participar amb la decoració 
nadalenca i ensenyar a la família, tiets , cosins, avis, etc.,  farà sentir el nen important 

Taller de màscares de paper maché . Divertidíssim, els nens es fan la seva pròpia 
màscara per carnestoltes. 

 Primavera: Els nens pintaran un davantal únic per ajudar a la mare a la cuina.  

Primer faran el dibuix que ells escolliran amb el tema " la primavera" i després es 
pintarà sobre teixit treballant la tècnica de la aquarel.la tèxtil. 

 Estiu: Els nens es pintaran la seva pròpia samarreta i les seves bambetes " els 
apassiona!!!!" 

 

  

  



3.1.2. TALLER DE CERÀMICA 

La ceràmica aglutina en una  sola tècnica les diverses pràctiques de les arts: forma, textura i 
color. La seva complexitat assimila la complexitat de la matèria, tant en el modelatge com, un 
cop cuita, en els seus aspectes funcionals d’ús. 

En aquest taller partim de la premissa que la pasta ceràmica/fang té memòria i s’ha de tractar 
amb estima: és MÀGICA.  

L’experiència tàctic del fang: pressió, deformació, utilització d’eines principalment en el treball 
en textures i el color, possibiliten un desenvolupament òptim de la imaginació intrínseca de 
cada nen. 

Objectius generals: 

• Descobriment del fang com a mitjà per desenvolupar la imaginació i creativitat. 
• Estímul de l’habilitat manual. 
• Aprendre les tècniques manuals de construcció. 
• Aprendre les tècniques manuals bàsiques de cocció/coloració i acabat. 

Metodologia 

Entenem la ceràmica com a joc, tot i que en cap moment oblidarem els objectius generals. 

Donat que és un grup d’iniciació  treballarem amb tècniques bàsiques de construcció de peces: 
planxa, marrells, escultura i acabats: bàsicament engalbats i esmalts de baixa temperatura. 

Les peces es treballaran durant tot l’any seran escollides pel nen a partir d’un ventall de 
possibilitats que oferirà cada tècnica de construcció. 

 Tècnica planxa: Capses, safates, murals, etc.  
 Tècnica amb marrells:  Gerros, bols, gots i tota mena de peces de vaixella... 
 Tècnica escultura: Peces artístiques lliures  

A partir de la presentació de l’exercici i, en base a un projecte previ, es desenvoluparan les 
possibilitats plàstiques del fang, en especial referent al volum, textura i color.  

 

  

http://es.123rf.com/photo_6569813_lindos-ninos-trabajando-con-arcilla-en-un-estudio-de-arte.html


4. TEMPORALITZACIÓ  

El taller es farà en base al calendari escolar, començant el setembre de 2014.  Els tallers es 
farà: 

 Dilluns i dimecres 

                      ó 

 Dimarts i dijous  
 

Ens plantegem la possibilitat, en funció de la demanda i necessitat de l’AMPA, d’ampliar el 
funcionament en períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i estiu). 

 

Horari:  

De 16:30h a 18:00h 

Recollida a l’escola i primera ½ hora per berenar i preparar-nos per començar l’activitat. 

Preus: 

 Pagament únic per material: 15€(1dia); 25€ (2dies) 
 1 dia a la setmana: 25 € 
 2 dies a la setmana: 40€ 

 

5. RECURSOS HUMANS 

Cada taller (manualitats i ceràmica) serà liderat per una monitora experta en el tema, en 
funció del nombre d’alumnes es valorà la necessitat d’ampliar la ràtio.  

 

6. AVALUACIÓ  

El criteri d’avaluació serà per observació directa, valorant  sobretot la part artística i el 
comportament individual i de grup. Es lliurarà un petit informe trimestral. 



 
 
 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
 
CERÀMICA I MANUALITATS AL SANT JORDI 
 
Manualitats: P3-P4-P5 
Ceràmica:   1er, 2n, 3er, 4art, 5è i 6è 
 
Dimarts i Dijous: De 16:30 a 18:00h. 
  Inici: 16 de setembre 2014 
 
Preu: Dos dies: 40€/mensual. No socis AMPA: 43€/mensual 
                  1 día: 25€/mensual. No socis: 28€/mensual 
       Inscripció:  1 dia 15€, 2 dies 25€ 
artenmovimentsvm@gmail.com   Mónica Arran . 603 48 72 60 

 
 
NOM I COGNOMS DEL NEN/A_____________________________________ 
 
CURS ________                  GRUP:_________ 
 
DIES:_________ 
 
DATA DE NAIXEMENT ______________________ 
 
NOM PARE/MARE: _____________________________________ 
 
TEL DE CONTACTE ___________________________________________ 
 
MAIL DE CONTACTE ____________________________________________ 
 
Nº SOCI AMPA________________________________________________ 
 
Nº CC ______  _______  ___ ____________________ 


