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Aprendre a comunicar-se plàsticament implica fomentar la imaginació, l’expressió
espontània i lliure, la capacitat de reflexió i crítica, a desenvolupar el sentit de
l’observació i a adquirir habilitats tècniques.
Aquest taller artístic pretén que, des de la creativitat, l’experimentació i el joc, els
alumnes adquireixin habilitats que ajudin a millorar el seu desenvolupament global, a
educar la sensibilitat, enfortir l’autoestima. A estar i interactuar positivament amb el
món. Dins d’una educació artística activa i participativa es vol estimular, la curiositat,
les ganes de conèixer, d’investigar les possibilitats dels materials.
La tasca docent es realitza mitjançant el descobriment guiat, i també pel “deixar fer”.
Quan és convenient, es guia els alumnes pas a pas, instruint-los sobre les tècniques
més adients, donant-los així les eines adequades. Però procurant també (sobretot en
els alumnes de més edat) motivar-los per a que també vagin aprenent a buscar
solucions en la seva experimentació artística.
L’eix central del Taller és el dibuix,
utilitzarem tècniques seques com llapis de
grafit, llapis de colors, pastels, retoladors. I
d’altres, com les tèmperes...
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Estudiarem els colors primaris,
complementaris, colors clars i
foscos, freds i calents, gammes de
colors, la composició...
Intercalarem el dibuix amb el
collage i farem aproximacions al
concepte del volum i la pintura.
S’utilitzaran materials com paper,
cartolines,
cartró,
fotografies,
material de reciclatge i treballarem
les formes geomètriques i diverses construccions.
Coneixerem artistes de diferents èpoques (Van Gogh, Klee, Calder, etc.), el
seu corrent estètic, tècniques que utilitzaven, etc. I farem versions d’alguna
obra coneguda que es mostrarà/explicarà a la sessió corresponent del taller.
El nostre medi i entorn cultural, així com el ric patrimoni de la nostra àrea
també seran temes a partir dels quals farem art.
També llegirem contes i narracions curtes, a partir de les quals crearem
dibuixos o altres tipus de treballs artístics. I viatjarem pel món a través de l’art
dels 5 continents.
Faran treballs individuals, i també en grup ( per exemple, murals).

S’adaptarà la temàtica i tècniques del taller a cada grup/edat estimulant les primeres
descobertes dels més petits i guiant-los en el seu interès creixent de manera que els
permeti plasmar creativament el que veuen, senten i imaginen. Així com, ajudar als
més grans a reflexionar, projectar i desenvolupar la seves habilitats artístiques.
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Educador/a

Cicle
Esther Moreno
Infantil
(P3 a P5)

Contingut
Dibuix i color posant l’accent en la psicomotricitat fina.
Atenció a l’expressió emotiva-creativa i també lliure.

Cicle
Inicial
(1r i 2n)

Esther Moreno

Seguim en la descoberta del dibuix i també a conèixer
més el món dels colors. Aproximació al volum.

Cicle
Esther Moreno
Mitjà (3r
i 4rt)

Treballar dibuix, color i volum aprofundint en les
habilitats i les diverses tècniques artístiques.

Cicle
Esther Moreno
Superior
(5è i 6è)

El mateix que l’anterior cicle i també seguint aprenent
a buscar solucions diverses i posant l’èmfasi en les
possibilitats dels materials emprats.

