EXTRAESCOLAR DE MANUALITATS PER ALS GRUPS DE PRIMÀRIA
Qui som?
Guille-Art és un espai on crear, divertir-se i aprendre tot fent manualitats.
Estem al barri des de novembre de 2013 oferint tot tipus d’activitats creatives i manuals (extraescolars,
casals, festes aniversari, classe i tallers monogràfics,...)

Què farem ?
El fil conductor d’aquest curs serà El Reciclatge.
Vivim en un món ple de plàstic, taps, tubs de cartró, caixes cartró, i llaunes que tenim per casa i que no ens
serveixen per a res. Què et sembla si els hi donem una altra utilitat?
A la activitat d’extraescolars els nens i nenes crearan objectes a partir d’objectes i materials que s’anaven a
llençar, desenvolupant habilitats manuals, noves formes d’expressió i estimulant la seva creativitat
Quan ho farem?
Dimarts de 16’30 a 17’30 h per a alumnes de 4t, 5è i 6è de primària
Dijous de 16’30 a 17’30 h per a alumnes de 1r, 2n i 3r de primària

Com ho farem ?
Tots dos grups treballaran els mateixos objectes i tècniques però amb un grau de dificultat ben diferenciat en
relació a la seva edat.
Els objectes que es crearan seran tant per a nens com per a nenes.
Mitjançant una pedagogia lúdica i manipulativa els nens i nenes posaran en joc un llenguatge propi i personal en
la creació de nous objectes.
La educadora proposarà un material i a partir d’aquí els nens i nenes hauran de crear un objecte. Per norma
general cada alumne crearà la seva peça però també hi haurà vegades que la peça serà el resultat d’un treball
grupal.
Durant la activitat els nois coneixeran el procés del reciclatge i quan tarda en biodegradar-se el plàstic, el
cartró, el metall,... així com les conseqüències per al medi ambient.
Què volem aconseguir?

•

Que els nens i nenes gaudeixin al màxim de la activitat tot respectant als
companys, el material, l’espai, la feina pròpia i la de la resta de companys

•

Que prenguin consciencia de la necessitat de reciclar i alhora se n’adonin de la
gran quantitats de possibilitats que tenen els objectes

•

Estimular la creativitat i la imaginació

•

Que aprenguin la importància de reduir, reutilitzar i reciclar, integrant-ho de
forma natural en el seu dia a dia.

