Dilluns de 17.30 a 19.00h. Teatre, joc, expressió, creativitat i comunicació (de 6 a 12
anys)
Dimarts 17.30 a 18.30h. Cançons i moviment (de 3 a 6 anys)
Dimarts 18.40 a 19.40h. Cançons i moviment (de 6 a 12 anys)
Dimecres de 17.30 a 18.30h. Escultura (de 6 a 9 anys)
Dijous de 18.00 ha 19.00h. Batucada (adults)
______________________________________________________________________________________

Imparteix: Marta Esmarats
Dilluns de 17:30 a 19:00. De 6 a 12 anys.
Un grup de teatre a on les nenes i els nens puguin expressar-se, crear i explicar
històries a través de diferents llenguatges expressius de les arts escèniques.
Entenent que és una activitat de lleure i també educativa, seria teatre a l’educació,
és a dir joc dramàtic a on el més rellevant és el procés i no el producte final.
Jugaríem, entenent el joc com una eina educativa potent i completa a on s’inclou la
part emocional, corporal, mental a part de la relació amb els altres i amb un
mateix.
⦁

Creació de personatges

⦁

Històries de creació pròpia i storytelling

⦁

Titelles gegants

⦁

Objectes animats

⦁

Teatre de llums i ombres

No hi hauria una obra de teatre final tradicional, com un muntatge, sinó una
representació col·lectiva a on podríem compartir amb el públic les creacions que
estiguessin acabades i ens vingui de gust compartir, traient així la tensió per una
estrena i posant el focus en la creativitat sense perdre les ganes de compartir una
part del treball i el protagonisme en les persones participants.
Les eines expressives proposades permeten fer un joc i aprenentatge mantenint
les mesures de seguretat que s’apliquin degut a la situació de pandèmia.
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Preu: 50€/mes
______________________________________________________________________________________

Imparteix: Mariona Castells
Dimarts 17.30 a 18.30h. De 3 a 6 anys
Dimarts 18.40 a 19.40h. De 6 a 12 anys
Aprendrem cançons senzilles i les personalitzarem. Els nens i nenes de la sessió
es convertiran en els protagonistes de les cançons que portaran els seus noms i
parlaran d’ells individualment i com a grup, de les seves rutines i la seva etapa
vital.
L’aprenentatge de les cançons serà vivencial i implicarà tot el cos. Les aprendrem
a través de la interpretació, el moviment i la percussió corporal i les acabarem
transformant en coreografies que seran alhora cantades i ballades.
Els nens i nenes viuran i sentiran la música i la dansa, primer com un joc didàctic
que els permetrà estimular la imaginació i la creativitat. Després com un recurs
que els ajudarà a descobrir les pròpies possibilitats pel que fa al ritme, la veu, el
moviment, l’escolta i la col·laboració amb els altres. Se Sentiran alhora
protagonistes i peça imprescindible d’un grup.
Preu: 40€/mes
______________________________________________________________________________________

Imparteix: Gisel Castells
Dimecres de 17.30 a 18.30h. De 6 a 9 anys.
A través de l’escultura es busca desenvolupar la creativitat, observar l’entorn i
interpretar-lo.
Degut a la naturalesa imaginativa d’aquesta edat, en el taller es proposa deixar
jugar els infants informalment amb materials naturals. L’objectiu no és fer una
classe
didàctica sinó el de la investigació, l’experimentació i la interpretació de cada infant.
En aquesta edat els infants tenen curiositat per l’entorn, el desig d’explorar, de
descobrir i investigar, per això es treballarà fent petites configuracions, ajuntant
pals, fulles i altres elements de la natura, per fer les escultures.
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Des de petits se senten atrets per modelar coses amb les mans, com la neu, sorra
o fang, ja que és un medi per connectar i interactuar amb el món que els envolta.
Modelar activa la nostra creativitat i ajuda a observar i interpretar la realitat.
A través del fang (i altres materials) es treballarà un modelat lliure, experimentant
amb les textures, la temperatura i la densitat del material. Per als infants que
despertin l’interès, s’iniciarà al modelat de figures senzilles com ocells, elements
de la natura, etc. (sempre respectant l’interès de cada nen i nena).
Què es treballa a través de l’escultura i el modelat?
Ajuda a desenvolupar la concentració. La destresa manual, la motricitat fina, per
treballar amb les dues mans a la vegada també es treballa la coordinació.
Es fomenta la creativitat, es treballa el concepte de volum.
Materials que utilitzarem:
⦁

Elements que trobem en el nostre entorn, tals com pedres, troncs, fulles...

⦁

El fang com a principal material per al modelat

⦁

Cera d’abelles

⦁

Pintura plàstica

Preu: 40€/mes
______________________________________________________________________________________

Imparteix: Víctor Hernando
Dijous de 18.00 ha 19.00 (1a sessió gratuïta)
No cal experiència, destinada a públic adult.
Preu: 60€/trimestre
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