OFERTA EDUCATIVA
TALLERS DE EDUCACIÓ ARTÍSTICA
Trama compta amb 4 projectes d’Educació Artística per a nens i nenes, d’aplicació
extra-escolar.
•
•
•
•

L’art i els artistes
Cases, casetes i castells
L’espai de l’arquitectura
Ecotallers

Amb diferent temàtica, cadascun d’ells contempla tots els àmbits de l’educació
visual i plàstica: dibuix, pintura, escultura i imatge a més d’altres conceptes
d’educació visual i artística.
La durada dels tallers de plàstica acostuma a ser d’una hora amb alumnes
d’educació infantil i d’una hora i mitja amb alumnes de primària. Sempre s’ha de
comptar mitja hora més en concepte de temps per comprar el material, preparar el
taller, recollir…
El nombre màxim d’alumnes per grup és de 15 i la diferència d’edats en un mateix
grup no ha de superar els tres anys.
Per realitzar el taller de plàstica s’ha de disposar d’una aula adequada per
treballar, amb taules grans si és possible, d’un espai per guardar el material i els
treballs acabats, d’un espai per deixar els treballs humits i de piques a prop per
poder agafar aigua i netejar les eines, etc. És també important disposar d’un
ordinador o televisor per a poder projectar els audiovisuals (format DVD o vídeo).

TALLERS DE EDUCACIÓ EN VALORS

Trama compta amb 2 projectes d’Educació en Valors
• Si l’encerto l’endevino
• Tants caps, tants barrets
•
que ens permeten treballar i reflexionar sobre les emocions i la diversitat,
respectivament.
Per realitzar-los hem dissenyat un conjunt d’activitats amb continguts actuals y de
caràcter lúdic per tal de propiciar l’interès i la implicació de l’alumnat.
La durada dels tallers és d’una hora, tant per alumnes d’educació infantil com per
alumnes de primària.
El nombre màxim d’alumnes per grup ha de ser de 15 i la diferència d’edats en un
mateix grup no pot superar els tres anys.
Aquests tallers poden realitzar-se en una aula-classe normal.

