PROPOSTA de TALLERS EXTRAESCOLARS per a ESCOLES
Us fem arribar la proposta de 2 tallers que creiem interessants per a programar com a extraescolars a la vostra escola:
- TINKERING o Bricolatge creatiu” per a 2 grups d’edats diferents (1r, 2n, 3r / 4rt, 5è, 6è)
- ACOMPANYAMENT CREATIU per a P4-P5
QUI SOM:
En Miquel Sebastià i la Bàrbara Partegàs formem un tàndem
creatiu anomenat Can Xic i fem tallers junts des del 2013. Entre
tots dos sumem experiència i entusiasme en diverses disciplines
artístiques i camps professionals.

Cada tarda hi ha tallers d’Acompanyament Creatiu i de Tinkering
o construcció i bricolatge creatiu en grups de diferents edats al
nostre espai del centre de La Garriga. I també portem els nostres
tallers-espais de joc a escoles o institucuions o els personalitzem
per a tot tipus d’esdeveniments.
#TALLERSCANXIC #Creativitat / #Empoderament / #Lowtech / #tinkering / #petitsenginyers / #petitsarquitectes / #petitsinventors
/ #taller-espaidejoc / #experimentació / #reciclatge / #DiWo / #steam / #makers / #art / #dissabtexic /
#enginy / #llibrescanxic / #fetamà / #fetamblesmans / #habitarelaula / #rEDUvolution / #boostcreativity /
#impulsalacreativitat / #playmatters / #reggioinspired / #segnimossiinspired

ON SOM c/ Can Xic Corder, 13 de La Garriga // 678192759 // 677634890 // www.canxic.com // canxic@canxix.com i
Segueix-nos @canxic
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Taller “Tinkering” o bricolatge creatiu
Un taller diferent, únic i molt enriquidor! Un curs per descobrir com
funcionen les coses i aplicar la tècnica d’una manera lúdica.
Toquem fusta, cartró, filferro, guix, cordes... i aprenem a utilitzar
eines de debó.

“Proporcionar als nens
les eines reals
per a resoldre problemes reals
en el món real”

2018-2019 a La Garriga

Duració: 1hora
Edat: 1r, 2n, 3r i 4t, 5é, 6é
75€ trimestre*
Preu:
Capacitat: Màx 12
*Material inclós
“Un espai actiu i participatiu
per educar amb enginy sense
dependre de pantalles”

Aquests tallers fan una proposta diferent: la de construir joguines
o invents amb les pròpies mans, crear petits enginys utilitzant eines
de debò i sense necessitar pantalles ni piles. Aprendrem habilitats
importants per a somiar i construir en la realitat, experimentant com
enfrontar-nos a problemes reals i palpables i a la frustració, per a
empoderar-nos i millorar l’autoestima.
Per exemple: construir una grua que està accionada per un molinet de vent, un circuit de caliues utilitzant
material reciclat, un patinet real de fusta, un vaixell de joguina que funciona a corda i un munt d’invents que
els mateixos infants aniran ideant.

Imatges de diversos tallers realitzats per grups extraescolars a l’espai Can Xic (des de 2014) edats 6-9 i 9-12
Objectius: Creativitat / resolució de problemes / habilitats manuals / lógica dels materials / imaginació / confiança
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Acompanyament Creatiu
Espai de descoberta artística per als més petits; sense pressió per
al resultat final, posem l’accent a disfrutar junts el procés creatiu, la
creació per la creació i el joc sensorial, experimentant amb materials
i processos que ens sorprendran.

“Jugar per a l’infant
és la possibilitat
de retallar un trosset del món
i manipular-lo.”
Francesco Tonucci
2018-2019 a La Garriga

Duració: 1hora
i 1r i 2n
Edat: P4-P5
75€ trimestre
Preu:
Capacitat: Màx 12
Material inclós

Els tallers es plantegen com a propostes de creació que sorgeixen
al voltant de la lectura d’un llibre àlbum infantil, i amb aquesta
lectura iniciem el taller. Procurem que l’infant es pugui moure tant
lliurement com sigui possible (no treballem sobre la taula sempre), i
l’acompanyem en l’experimentació dels materials i processos.
Els materials que manipulem són senzills i variats i adequats per a l’edat: papers, fang, fusta, témpera, roba... i
seleccionem els llibres entre els millors àlbums infantils, tant clàssics com novetats.

Imatges de diversos tallers realitzats per grups extraescolars a l’espai Can Xic (des de 2014) edats 4-5 anys
Objectius: Creativitat / expressió oral / expressió plàstica / experimentació i transformació de materials / joc lliure / imaginació

