Barcelona, 21 de maig de 2013
Benvolguda família:
Passem a informar-vos de la possibilitat que els vostres fills/es formin part del
nostre col·lectiu de futbol sala, amb més de trenta anys d’experiència i èxits.
Objectius:
- Formar equips de 9/10 jugadors-jugadores en escolar i 11/12 jugadors en federats, amb
un esperit d’esforç i ganes de passar-ho bé, practicant aquest esport apassionant.
- Entendre l’esport com un complement que ajudi a aconseguir l’educació integral,
potenciant valors de joc en equip, compromís i millorar l’autoestima, la disciplina i l’
interès.
- Ajudar els pares en el creixement del seu fill/a, compartint aficions i amics en les
relacions interpersonals pares-fills, amb presència de les famílies en els partits i en tots
els actes que convoqui l’Associació.
El preu de les dues hores d’entrenament setmanal i el partit de competició en divendres o dissabte és
de 32’00 € mensuals de setembre a juny.
HORARIS PROVISIONALS D’ENTRENAMENTS FUTBOL SALA TEMPORADA 2013-14*
CATEGORIA
Iniciació (Menudets P5)
Iniciació (Menudets 1r.)
Iniciació (Menuts 2n.)
Prebenjamí
Benjamí
Prealeví
Aleví
Aleví federat
Preinfantil i Infantil
Infantil federat
Infantil Femení
Cadet
Cadet femení
Juvenil “B”
Juvenil femení
Cadet Federat
Juvenil Federat “A”
Sènior femení
Sènior B
Sènior A

ANY NAIXEMENT
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2002-2003
2000-2001
2000-2001
2000-2002
1998-1999
1998-1999
1995-1997
1995-1997
1998-1999
1995-1997
1988-1995
1980-1994
1983-1994

DIA
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dimecres i divendres
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous

HORA
17:00 a 18:10
17’00 a 18’10
17:00 a 18:10
17:00 a 18:10
18:00 a 19:05
18:00 a 19:05
18:00 a 19’05
18:00 a 19’05
19’00 a 20’00
19:00 a 20’00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
20:00 a 21’00
20:00 a 21’00
19:30 a 20:30
21:00 a 22:00
21:00 a 22:00
20:00 a 21:00
21’00 a 22’00
21’00 a 22’00

*Aquests horaris poden variar en funció de la demanda i abans d’acabar la temporada assignarem horaris
definitius i camps d’entrenament. Atents a la nostra pàgina Web on sortiran els horaris definitius.
La temporada començarà el 12 de setembre i acabarà el 19 de juny.
La inscripció cal lliurar-la al despatx de l’Associació abans del 28 de maig, per als jugadors d’aquesta
temporada i a partir del dia 28 de maig o fins a completar equips per a jugadors/res nous.
Una vegada començada l’activitat no es podrà donar de baixa.

Nom i cognoms del jugador/a:_______________________________________
Data de naixement:_____________ Curs que farà en 2013/14:_____________
E-mail:______________________________ Escola: __________________________
Autoritzo el meu fill/a a jugar a futbol sala la temporada 2013-2014 i a rebre
mensualment el càrrec de 32’00 € al compte que he autoritzat.
Signatura del pare/mare o tutor/a.

Barcelona, 21 de maig de
2013

Benvolguda família:
La nostra Associació presenta per els nois i noies a partir de P-5, la activitat de patinatge
artístic, un extraordinari esport que aporta molts beneficis, tant físics i artístics com de motricitat.
Objectius:
- Iniciació o perfeccionament de la tècnica del patinatge artístic.
- Introducció a jocs i esports sobre patins.
- Entendre l’esport com un complement que ajudi a aconseguir l’educació integral,
potenciant valors de treball en equip, compromís i millorar l’autoestima, la disciplina i l’
interès.
- Aconseguir l’autonomia amb els patins, dotar al participant d’una autonomia tècnica que
li permeti assolir nous fonaments propis de l’esport i desenvolupi les capacitats físiques
bàsiques. Per tant, el que aconseguim és trobar l’equilibri, poder desplaçar-nos, corre
endavant, enrere i, poc a poc, incrementar el nivell de dificultat amb nous elements
artístics propis del patinatge, arribant a un patinatge més tècnic i més segur.
- Ajudar els pares en el creixement del seu fill/a, compartint aficions i amics en les
relacions interpersonals pares-fills, amb presència de les famílies en les diferents
trobades i en tots els actes que convoqui l’Associació.
Com ja sabeu aquest proper curs l’activitat es farà únicament de dos sessions
setmanals
El preu de les dues hores d’entrenament setmanal, les trobades del CEEB, exhibicions al Bon
Pastor i el nostre festival de final de curs, és de 28’00 € mensuals de setembre a juny.
HORARIS D’ENTRENAMENTS PATINATGE ARTÍSTIC TEMPORADA 2013-14
CATEGORIA
Introducció P5
Iniciació 1r i 2n
Perfeccionament 3r a 6è
Perfeccionament ESO

ANY NAIXEMENT
2008
2006-2007
2002-2005
1998-2001

DIA
dimecres i divendres
dimecres i divendres
dimecres i divendres
dimecres i divendres

HORA
17:00 a 18:10
17’00 a 18’10
18:10 a 19:05
A determinar

*Aquests horaris poden variar en funció de la demanda i abans d’acabar la temporada tindrem horaris
definitius. Atents a la nostra pàgina Web on sortiran els horaris definitius.
La temporada començarà el 12 de setembre i acabarà el 19 de juny.
La inscripció cal lliurar-la al despatx de l’Associació abans del 28 de maig, per les patinadores d’aquesta
temporada i a partir del dia 28 de maig o fins a completar grup, per a les noves incorporacions.
Una vegada començada l’activitat no es podrà donar de baixa.

Nom i cognoms del jugador/a:_______________________________________
Data de naixement:_____________ Curs que farà en 2013/14:_____________
E-mail:______________________________ Escola: __________________________
Autoritzo a la meva filla a practicar patinatge artístic la temporada 2013-2014 i a
rebre mensualment el càrrec de 28’00 € al compte que he autoritzat.
Signatura del pare/mare o tutor/a.
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Benvolguda família:
Us fem arribar l’oferta d’activitats extraescolars, de 17 a 18 hores, per al proper curs
2013-2014. Hem pensat amb molta cura aquestes activitats engrescadores, dinàmiques i fetes per
personal qualificat de la nostra associació, amb l’objectiu que els vostres fills i filles aprenguin
jugant. Trieu les activitats que més us interessin després d’haver llegit la informació adjunta.
Preus trimestrals: un dia per setmana 45 €, dos dies per setmana 75 €, tres dies per setmana 95 € i
quatre dies per setmana 105 €.
El cobrament es farà a l’octubre, gener i abril. Grups reduïts: de 10 a 14 persones per monitor.
Marqueu les opcions que siguin del vostre interès per a poder planificar les activitats.
Activitat
Iniciació esportiva i jocs
Immersió a l’anglès
Joc dramàtic i Teatre
Dibuix i pintura
Guitarra (1r. curs)

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

--------------

1r i 2n primària

P-3,P-4,P-5

-----------

P-3,P-4 i P-5

P-3 i P-5

P-4 i P-5

------------

Infantil i Primària

------------

Primària

------------

-----------

P-3,P-4,P-5

------------

------------

Primària

------------

------------

------------

Primària iniciació

------------

------------

Primària

------------

------------Retallar per aquí i lliurar-ho al despatx de la nostra Associació (pati Escola Arrels)---------------AE CAMPUS ARRELS
INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2013-2014
Activitat
Dilluns
Dimarts
------------1r i 2n primària
Iniciació esportiva i jocs
P-3 i P-5
P-4 i P-5
Immersió a l’anglès
Primària
-----------Joc dramàtic i Teatre
-----------Primària
Dibuix i pintura
Primària iniciació
-----------Guitarra (1r. curs)

(Encerclar dia i activitat)
Dimecres
Dijous

Divendres

P-3,P-4,P-5

-----------

P-3,P-4 i P-5

------------

Infantil i Primària

------------

-----------

P-3,P-4,P-5

------------

------------

------------

------------

------------

Primària

------------

Cognoms
alumne:
_____________________________________________Nom:____________________
Adreça:_____________________________________Població:______________Codic
Postal:_________ Mòbils ________________ / ________________ Data Naixement:__________
Curs: ______________
Nom dels pares: ________________________ / ________________________
E-mail: __________________________ / __________________________ (amb lletra clara, si us plau)
Preus trimestrals: un dia a la setmana 45 €, dos dies a la setmana 75 €, tres dies a la setmana 95
€ i quatre dies a la setmana 105 €. El cobrament es farà a l’octubre, gener i abril.
Domiciliació bancària: __ __ __ __

__ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Un cop començada l’activitat, l’alumne no es podrà donar de baixa
El període d’inscripcions finalitza el 25 de juny del 2013
Lliurar al despatx de la Associació pati Escola Arrels de 17 a 20 hores.

Signatura
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IMMERSIÓ A L’ANGLÈS
Professores: Anna Monforte i Isabel Hernández
Objectius
 Aproximar-se a l’ idioma d'una manera lúdica.
 Aprendre nou vocabulari i relacionar-lo amb la vida quotidiana.
 Reconèixer paraules dites per nadius a través de les cançons.
 Aprofundir en els coneixements adquirits al llarg del curs curricular.
 Comprendre ordres bàsiques verbalitzades en anglès.
 Verbalitzar frases senzilles en anglès.
Metodologia
Es pretén afavorir el treball en equip i poder aprofundir en aquells aspectes de la llengua que al
llarg del curs no es poden realitzar tan sovint.
Així doncs, s’intenta fer la classe bàsicament en anglès tot i que moltes paraules s'han de reforçar
en català per tal de ser enteses.
La classe s'estructura en quatre parts:
1.

Benvinguda i salutació

2.

Berenar

3.

Realització de les activitats programades

4.

Recollida i comiat

Vocabulari i estructures a treballar (entre d’altres):
 Greetings, The food, Animals, Games, Numbers, Alphabet (gràfic i fonètic), Clothes, Family, The
body, Songs,
 Basic questions:
o

What's your name? My name is ...

o

How old are you? I am ... years old.

o

Have you got brothers or sisters? Yes, ... No, I haven't.

o

Which is your favourite colour, animal, sport, food, etc.?

o

Can I go to the toilet, please?

 Basic orders:
o

Sit down: on the chair or on the carpet.

o

Stand up

o

Tidy up

o

Put on the jacket

o

Wash your hands

o

Drink water

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAMPUS ARRELS - C/ CARDENAL TEDESCHINI 76-80 - 08027 BARCELONA - NIF: G65491995 – Mòbil 647 177 427 - www.aefsarrels.cat - aefs.arrels@gmail.com

Criteris d'avaluació

Tot i tractar-se d’una activitat no curricular, valorarem els procediments i adquisicions dels alumnes
i el seu aprenentatge i progrés en l’activitat en sí.
Per a aquesta avaluació, ens basarem amb els següents criteris:
 Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del propi cos a través de
les diferents activitats proposades, així com saber expressar-se amb les pròpies emocions i
iniciar-se en la seva identificació.
 Participar en el joc i/o en l’activitat, a través del moviment i amb una comprensió progressiva de
la necessitat d'unes normes.
 Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives
positives mútues.
 Fer de manera autònoma, progressivament i adaptat a cada moment, activitats habituals
referents a la vida quotidiana.
 Identificar característiques i regularitats en l'entorn natural, social i cultural, i utilitzar els
recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.
 Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures
adequades i la seva representació gràfica.
 Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho
adequat a l’activitat concreta.
 Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desigs, sentiments i emocions;
escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d'aprenentatge amb
l'ús d'un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents
llengües.
 Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l'escrit,
observant les diferències entre les diverses llengües utilitzades.
 Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els
diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, la qual cosa
afavoreix el desenvolupament integral de l’Infant.
A primària el nivell augmenta en dificultat i vocabulari, ja que els alumnes van més ràpids adquirint
noves paraules i saber construir frases amb més facilitat.
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TEATRE
Professor: Xavier Rubió
El teatre es una magnífica font perquè els escolars puguin desenvolupar i exterioritzar diferents
aptituds:
Infantil p3, p4, p5: EL JOC DRAMÀTIC
És imprescindible destacar la importància del Joc Dramàtic com l`activitat pròpia dels més petits. En
el Joc dramàtic es sumen, per una banda, un fort caràcter motivant i, per altra banda, importants
possibilitats per tal que els infants estableixin relacions significatives. El Joc Dramàtic es un factor
central de l`aprenentatge i un generador de la seva adaptació social., que permet desplegar
continguts conceptuals específics referits al coneixements social i que tenen a veure amb les
habilitats comunicatives, sorgiment de la norma o regla moral així com també la capacitat
d`autocontrol ... etc. A les classes es crea un marc dirigit pel professor on l`assaig de l`error i
l`encert es un cicle natural gairebé immediat. Apliquem la paraula “Joc” intencionadament, ja que,
per una banda, és l`alegria accentuada del moviment i per altra banda, la subordinació voluntària a
les regles del joc.
Primària Cicle inicial i mitjà: TEATRE
Aprendre a comunicar-se és un camí de descobriment d`un mateix i del món. L`expressió dramàtica
es una de les formes d`expressió mes completes, i en l`àmbit escolar, la dramàtica infantil és la que
ha de conduir al nen a considerar la seva expressió com part fonamental de la seva llibertat
personal, la que ha de permetre al nen veure el món tal com és, i a opinar sobre ell sense embuts,
la que l`ha de capacitar per gaudir amb altres nens de moments de llibertat compartida.
Les tècniques d`aprenentatge teatral tendeixen a desenvolupar les habilitats per capacitar a
l`alumne per tal que doni forma als missatges, de tal manera que puguin arribar més fàcilment al
receptor. Per altra banda, aquestes estratègies també són útils per a sensibilitzar l`escola activa i la
mirada conscient. L`objectiu del professor és principalment crear. Amb cada exercici de classe, una
nova oportunitat per tal que l`alumne es retrobi amb els seus límits d`expressió i comunicació
d`una manera motivant i dinàmica. La creativitat per resoldre cada exercici complint les normes
que proposa és sens dubte un entrenament que contribueix a una base sòlida de la personalitat
Primària Cicle superior: DRAMATITZACIÓ
L`expressió artística és una exploració del nostre món interior. Proporcionar eines als alumnes
d`aquestes edats per fomentar un esperit de recerca és fonamental a l`època actual. L`àmbit
creatiu que es proposa a cada classe pretén, en el fons, forjar la personalitat a través dels valors
que ens ofereix el teatre. Cultivar la creativitat és emfatitzar la importància de la dignitat del
individu i creure en la seva capacitat per la seva autorealització.
L`estudi de la dramatització és, en l`essència, l’estudi de les relacions personals a través de les
diferents formes d’expressió o diferents llenguatges possibles, i la reconstrucció fictícia d’aquestes
relacions amb el propòsit d’explorar-les i manifestar-les. És essencialment una assignatura pràctica.
Empra diferents formes d’expressió oral, la improvisació, els jocs i les representacions. Es a dir, el fi
últim es aprofitar cada oportunitat a l’aula per a la creació de valor d’una manera creativa i
significativa. Aquesta es la responsabilitat i compromís del que assumeix aquest repte com a
professor de teatre en l’àmbit escolar.
Aspectes generals de la extraescolar de teatre
En els escenaris s’evoquen sentiments i sensacions que tots els éssers humans tenim. El teatre es
dedica a plasmar i analitzar tot aquest interiorisme. La participació del alumnat és imprescindible;
són ells qui ens han de comunicar les seves inquietuds, les seves idees o la seva forma de pensar.
Treballem per tal de que cadascú s’obri i es manifesti.
Les activitats a la classe es compondran de nombrosos exercicis de cos, veu i relaxació que ajuden
de forma notable a complir els objectius formatius.
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INICIACIÓ ESPORTIVA
Monitors: Fran García i Gerard Segarra
Aquesta activitat extraescolar està pensada perquè qualsevol nen o nena d’Educació Infantil pugui
desenvolupar de forma controlada i dirigida la seva motricitat i es vagi fent progressivament una
idea del seu esquema corporal (idea que un té del seu propi cos).
A partir dels 3 anys els nens i les nenes inicien una etapa motriu crucial de la seva vida anomenada
mecanognosi, que és la fase on un comença a conèixer el funcionament del seu propi cos i la seva
eficàcia motora.
Per a poder superar amb èxit aquesta etapa és necessari que el nen i la nena es moguin i
experimentin el màxim temps possible i la iniciació esportiva és una bona manera de fer més
quantitativa i qualitativa la seva motricitat.

Objectius
1. Optimitzar el desenvolupament de la motricitat.
2. Afavorir la capacitat rítmica del sistema nerviós (atenció).
3. Afavorir el desenvolupament de l’esquema corporal.
4. Aprendre noves formes de relacionar-se en grup.
5. Aprendre a acceptar les normes de convivència social.
6. Iniciar-se en la pràctica d’un gran nombre d’esports.

Continguts
Diferenciarem per edats els continguts d’aquesta activitat:
3-4 anys
- Socialització del nen mitjançant el joc, les relacions socials i la imaginació.
- Treball de la creativitat, amb el joc simbòlic i amb els materials esportius: pilotes, raquetes,
cordes, espatlleres, matalassos, cercles...
- Realització d’un ampli ventall de moviments implícits en el joc poc freqüents fora del gimnàs:
tombarelles, salts, balancejos, arrossegaments, trepades, etc.
4-6 anys
- Treball de tot el seu esquema corporal i totes les emocions que rep mitjançant la pràctica preesportiva i els jocs.
- Execució d’accions com llançaments i recepcions, salts, curses, etc. implícites en els jocs i les
tasques.
- Realització de tasques esportives que permetin desenvolupar la coordinació oculo-manual i
oculo-pedal.
- Experimentació de diversos esports i manipulació del respectiu material.
Val a dir que en aquesta activitat no es pretén la especialització del nen o la nena en cap esport en
concret sinó que es vol que mitjançant jocs i tasques adaptades de diferents esports enriqueixi la
seva motricitat per a què en un futur si es vol decantar per alguna activitat més específica conegui
tot el ventall de possibilitats que li ofereix la societat i pugui desenvolupar-s’hi sense cap tipus de
problema.
És a dir que és com un pas previ a la iniciació esportiva de qualsevol esport ja que aquesta es
recomana iniciar-la als 6 anys, amb l’inicio de l’Educació Primària.
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Guitarra: (primer curs)
Professores: Mercè Tous i Mª Eugenia Casaban
La nostra Associació presenta aquesta activitat per als nois i noies de primària que vulguin adquirir
habilitats en el maneig de la guitarra i algunes nocions de solfeig. Amb aquesta activitat pretenem
crear música a través d’un instrument tant conegut com és la guitarra clàssica. Els objectius i
finalitats d’aquesta activitat són:
 Treballar alguns aspectes teòrics bàsics per poder tocar, com conèixer les diferents parts de la
guitarra clàssica i el seu funcionament en l’aspecte musical: nom de les cordes, diferents notes
que es poden tocar en cadascuna d’elles, etc.
 Aprendre la posició a l’hora de tocar la guitarra, la col·locació dels dits de la mà esquerra per
conèixer diferents acords, i els ritmes bàsics per la mà dreta.
 Tocar i practicar encadenaments i seqüències d’acords, ritmes binaris i ternaris i finalment
acompanyaments per cantar diferents cançons.
 Adquirir agilitat i fluïdesa en els canvis d’acords a mesura que anem practicant les diferents
cançons i també una bona noció del ritme i percepció de l’harmonia per saber quan s’ha de
canviar d’acord.
 Aprendre a escoltar, a tocar en grup, a cantar de manera coordinada mentre toquem i a seguir
les indicacions del que dirigeix.
La metodologia és totalment pràctica i tots els aspectes que es treballen per aconseguir que les
classes compleixin la seva funció en el moment de l’activitat també tenen la finalitat de motivar
l’alumne a seguir el seu creixement fora de l’aula. Animem l’alumne a que segueixi practicant i
exercitant durant la setmana les cançons apreses i acabi trobant en la guitarra un element de
diversió per gaudir en l’ambient familiar, amb amics i en tots els moments que es vulgui compartir
la música i el cant. En aquesta línia doncs treballem diferents cançons populars, de forma
individual, i sobretot, de forma col·lectiva.
En conclusió, aquesta activitat de guitarra és una iniciació molt bonica al món de la música, que
permet aprendre i adquirir habilitats d’expressió musical, percepció i oïda i afavoreix altres factors
directament relacionats amb l’aprenentatge de qualsevol instrument com són la concentració, la
memòria, la constància i l’esforç, el treball en equip i l’organització personal.
Material:
Es dóna el primer dia una carpeta i fitxes amb guies pràctiques i esquemes d’acords, i les lletres
amb els acords de les cançons treballades durant l’activitat.
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Guitarra: (segon curs)
Professores: Mercè Tous i Mª Eugenia Casaban
Activitat pensada pels alumnes que han cursat l’any anterior el curs d’iniciació o que ja tenen uns
coneixements i habilitats apreses per tocar amb fluïdesa la guitarra.
La metodologia i el plantejament de l’activitat seguirà sent la mateixa, però s’aniran aprofundint en
diferents aspectes i es pujarà el grau de dificultat. Els objectius principals són:
 Seguir tocant i practicant encadenaments i seqüències d’acords, ritmes binaris i ternaris.
 Anar introduint nous acords i nous ritmes a mesura que aprenem noves cançons. D’altra banda,
introduir en la mesura que es pugui el treball melòdic i el punteig de la mà dreta.
 Aprofundir en la mecànica i la pressió dels dits per aconseguir un bon so i ressonància.
 Guanyar en agilitat i fluïdesa en els canvis d’acords a mesura que anem practicant les diferents
cançons i també adquirir una bona noció del ritme i percepció de l’harmonia per saber quan s’ha
de canviar d’acord.
 Aprendre a escoltar, a tocar en grup, a cantar de manera coordinada mentre toquem i a seguir
les indicacions del que dirigeix.
Si s’aconsegueix un bon ritme de treball, es pot proposar de fer una actuació o una senzilla audició
al final del curs per mostrar el treball realitzat.
Material:
Seguirem treballant amb fitxes del mateix format (A5) amb guies pràctiques d’acords, i les lletres
amb els acords de les cançons treballades durant l’activitat.
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Dibuix i pintura:
Professora: Mercè Tous
La nostra Associació ofereix als nois i noies de primària aquesta activitat de dibuix i pintura. És una
extraescolar que té com a principal objectiu desenvolupar la creativitat i la imaginació a través de
diverses propostes d’expressió gràfica i plàstica. L’activitat artística ofereix espais i processos per
reforçar la personalitat i l’autoestima, potenciar la capacitat crítica i enriquir els nostres llenguatges
expressius ja que ens permet comunicar emocions, sentiments i sensacions. D’altra banda ajuda a
desenvolupar la psicomotricitat fina.

Els objectius principals són:
 Desenvolupar la creativitat i la imaginació, i ajudar a identificar i expressar idees i pensaments.
 Desenvolupar l’observació, la percepció i la mirada del que ens envolta i de l’entorn immediat
per poder-lo interpretar i dibuixar d’una manera figurativa o realista.
 Conèixer una metodologia de treball per tal de saber projectar, generar idees, i fer un procés
creatiu per arribar al treball final. Volem transmetre el gust pel procés previ, l’aprendre a
assajar, i descobrir que ens podem equivocar, que es poden fer proves i infinitat d’esbossos fins
arribar a l’obra final.
 Identificar i familiaritzar-se, a través de les diferents propostes i exercicis, amb els conceptes
claus de l’expressió plàstica i del dibuix: l’encaix, la proporció, la llum, la composició, les
barreges del color...
 Experimentar amb diferents recursos plàstics, investigar diferents maneres de representar una
mateixa cosa, jugar amb la invenció de personatges per crear dibuixos més narratius...
 Treballar amb diverses tècniques humides i seques:
- Llapis i grafit
- Collage
- Carbonet
- Tinta xinesa
- Ceres
- Pastels
- Retoladors
- Aquarel·les
- Pintura acrílica i témpera
Materials demanats:
Caldrà que portin una carpeta A3 i una bata o samarreta vella.

