
 
MES ACTIVITAT OBJECTIUS específics PREU

OCTUBRE  Cos Humà - Prendre consciència del nostre cos.
- Conèixer les similituds i diferències entre uns i 
altres.
- Respectar els altres

40,00 €

NOVEMBRE  Matèria - Entendre la utilització de diferents materials 
com a mitjans d'expressió artística.
- Entendre les obres d'art com una manifestació 
de la realitat que els envolta.

40,00 €

DESEMBRE Paisatge - Prendre consciència de la realitat que ens 
envolta.
 - Mostrar una actitud crítica cap al nostre entorn

40,00 €

GENER Descobrim les 
Avantguardes

- Conèixer el concepte d'Avantguarda artística
- Aproximar-se a diferents processos creatius 
relacionats amb les avantguardes (cadàver 
exquisit, poemes dadà, etc.)

40,00 €

FEBRER Altres Cultures - Conèixer diferents cultures
- Tenir una actitud respectuosa cap a cultures 
diferents.

40,00 €

MARÇ Contes! -  Aprendre a relacionar les imatges amb els texts 
-  Apropar-se als còmics com a medi d'expressió 
artística.
- Establir relacions de causa-conseqüència.

40,00 €

ABRIL Música /  Silenci - Definir el concepte/idea de silenci.
- Utilitzar la música com a medi per a motivar la 
creativitat
-

40,00 €



  DESTINATARIS

– Alumnes d'entre 5/6 i 8/9 anys

   HORARIS

– Dijous de 18 a 19 aprox. 

– Les sessions tindran una durada aproximada d'una hora. 

     COM SERAN LES SESSIONS?

– Dinàmiques. Es dividiran tres parts, una part teòrica de 10 min. i una de pràctica de 45 min.

                                   I una avaluació d'entre 5 i 10 min.

 

                          Part teòrica:

A partir de preguntes, lectura d'un conte, visualització d'imatges,

etc. presentarem el tema i sabrem quins en són els coneixements

previs.

Part pràctica:

Consistirà en la realització d'una obra, que podrà ser individual o

col·lectiva i en la posada en comú dels resultats.

 

                        Avaluació:

Cada sessió acabarà amb una avaluació que servirà per saber  quin

és  el  nivell  de  satisfacció  dels  participants,  els  coneixements

adquirits i els aspectes a millorar.

– Participatives. El  punt  de  partida  de  les  sessions  serà  sempre  el  coneixement  dels

participants 

– Respectuoses. Cada participant podrà expressar el seu punt de vista i les seves opinions ja

que no hi ha només una resposta adequada ni una sola solució a un mateix problema. Així mateix,

es  demanarà  una  actitud  respectuosa  i  comprensiva  dels  participants  cap  a  les  opinions  dels



companys

– Lúdiques. Es tracta de que siguin sessions divertides en les quals, no obstant, es demanarà

el respecte a una sèrie d'aspectes: cura del material, mantenir el mòbil apagat (no en silenci), esperar

el torn de paraula, etc. 

  
 OBJECTIUS

– Gaudir de la lectura

– Aprendre a respectar les opinions dels altres

-          Tenir una actitud crítica cap a la realitat que ens envolta

– Aprendre a expressar verbalment, per escrit o a través d'altres mitjans les nostres opinions.

– Entendre les obres d'art com una manifestació de la realitat que les envolta

  QUÈ INCLOU EL PREU

– El material a utilitzar (fotocòpies, contes, cola, tisores, paper,etc.)

– Quatre sessions a mes d'una durada aproximada d'una hora.

•  Els taller de Cos Humà i Altres Cultures es completaran amb una visita al Museu d'Art 
Espanyol Contemporani de Palma. Fundación Juam March. (mínim 10 participants)


