EDUCACIÓ ARTÍSTICA i FOMENT A LA LECTURA
Activitats artístiques per a infants
FORMAT
Taller
PROGRAMA
Petits artistes
DESTINATARIS
Alumnes de primària, amb preferència dels cicles mitjà i superior
CALENDARI
A concretar abans del mes de novembre
DURADA PREVISTA
Mínim de 4 sessions d'entre 1,5 h i 2 h cada sessió. Calendari a concretar.
OBJECTIUS:
-

Apropar l'art a les escoles.
Potenciar la creativitat i la imaginació de cada participant.
Facilitar el treball tant individual com col·lectiu.
Iniciar-se en el coneixement de conceptes i tècniques vinculades amb la
creació artística.

DESCRIPCIÓ
És un recull de tallers de creació artística a través del dibuix i la ceràmica. Hi ha un total de set
propostes temàtiques i una d'aquestes formarà part del projecte definitiu, que cada escola
podrà triar segons el seu centre d'interès o compartir-ne un. Cada actuació consta de quatre
sessions de treball, més una de presentació general del projecte als tutors dels centres
educatius.
METODOLOGIA
Cada actuació consta d'un mínim de 4 sessions de treball d'entre una hora i mitja i dues hores.
La primera sessió es fa amb tot el grup classe i va a càrrec de la professional de dibuix que
representarà en pla allò que volen fer (individual o col·lectivament).
La cocció de les peces es fa al forn de ceràmica del Casal de Cultura.
Com a cloenda es presenta una exposició conjunta que recollirà les obres dels petits artistes.
LLOC DE REALITZACIÓ
Les sessions presencials tindran lloc a l’escola o al taller de ceràmica del Casal de Cultura.
RECURSOS;
Humans: 3 professionals, 2 de l'àmbit de la ceràmica, una del dibuix i la projecció al paper, el
tutor/a del grup classe i un professional del Departament de Cultura en qualitat de coordinació i
supervisió de l'actuació
Econòmics: el cost del projecte és d'uns 4.000 - 4.300€ que donen cobertura a tot un curs
sencer de cada escola. L'Ajuntament assumeix la totalitat de les despeses.
OBSERVACIONS: La condició és que l'aula que s’utilitzi disposi d'aigüera i prou espai per
guardar les obres durant el temps que sigui necessari. En cas contrari es faria al Casal de
Cultura.
INFORMACIÓ
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Tel. 93 5667004 / 630281538

INSCRIPCIONS
A la pàgina web de l’Ajuntament:
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitatseducatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat
Telèfon: 93 5667004 / 630281538

