ACTIVITAT: MANUALITATS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat pretén impulsar la creativitat i la imaginació de l’infant així com la seva destresa manual, tot
estimulant, de manera lúdica i experimental, les seves habilitats, capacitats artístiques i plàstiques
a través de diversos materials pedagògics.
La metodologia de treball estarà basada en el concepte d’aprenentatge per descobriment i
experimentació, és a dir, que cada infant descobreixi la seva pròpia creativitat, evitant en tot
moment activitats monòtones o de còpia exacte, deixant via lliure a la llibertat, la creativitat i la
imaginació del participant.
Els objectius generals seran els següents:
•

Conèixer diferents tècniques gràfico-plàstiques i materials.

•

Fomentar la imaginació i la creativitat del nen/a a través del llenguatge plàstic, afavorint
el gust per expressar, comunicar i plasmar les seves idees i experiències.

•

Experimentar amb tècniques com la pintura, el dibuix, l’escultura o el gravat.

•

Treballar amb tot tipus de materials, destacant entre ells el reciclat i el natural.

•

Treballar artísticament les èpoques i festes de l’any mitjançant manualitats plantejades
pel monitor/a, on es potenciarà la llibertat d’expressió.

•

Potenciar el treball manual que tingui una utilitat real, no només la de la seva bellesa.

ACTIVITAT ADREÇADA A NENS I NENES DE 1r, 2n I 3r DE PRIMÀRIA

PROGRAMACIÓ I HORARIS
•
La programació estarà dividida en mesos i més concretament en les èpoques i festes de
l’any que s’acosten o han passat recentment, com seran les diferents estacions, festes populars,
com Nadal, Hallowen, carnaval, Setmana Santa... festes pròpies com, Sant Jordi, Temps de Flors,
Festes de Sant Narcís...  
Octubre
Inici del curs, per tant, es realitzaran manualitats per l’ús escolar, com són una agenda, un estoig,
un calendari... a més d’activitats de la tardor
Novembre
S’acosten les fires de Sant Narcís de Girona, per tant, les manualitats aniran encaminades cap
aquest tema, a més de l’inici d’alguna activitat de Nadal.
Desembre
Durant aquest més totes les manualitats tindran la temàtica del Nadal, com seran un tió, un Pare
Noel, pessebre...
Gener
Aquí la temàtica principal serà l’hivern i amb la seva fred, farem un ninot de neu entre d’altres
activitats.
Febrer
Mes de festes animades com Hallowen i Carnaval, a més del dia dels enamorats.
Març
Arriba la primavera i el bon temps, per tant, durant aquest mes farem activitats d’aquesta temàtica,
a part del dia del pare, on farem un bon regal pels pares de cada un dels nens i nenes.
Abril
S’acosta Sant Jordi, el drac, la rosa i el dia dels llibres, on farem un punt de llibre entre d’altres
manualitats. També tenim a tocar la setmana santa, per tant, farem una mona per llepar-nos els
dits.
Maig
La temàtica de l’últim mes de l’activitat serà el dia de la mare, on li farem un regal ben bonic.
L’època del temps de flors a Girona i l’estiu que ja el tindrem a tocar.

•

Els horaris de les sessions seran els següents:

12:30h: El monitor/a anirà a buscar els alumnes a les respectives classes, per anar a l’aula
de manualitats a fer l’activitat
12:35h: Tot seguit s’iniciarà la classe amb una breu explicació del que es farà, sobre el tema
que es treballarà i amb una petita demostració de la manualitat. La durada de l’activitat
serà d’uns 50 minuts.
13:25h: Finalment es farà una petita valoració oral de la manualitat, es recollirà el material i
l’aula, i per últim el monitor/a acompanyarà els nens/es per anar a fer les files per dinar.

Consideracions:
Les manualitats acabades se les endurant a casa a final de mes amb una bossa de plàstic,
les que estiguin acabades d’un dia concret (dia del pare, mare, Sant Jordi, Carnaval...) se les
emportaran el dia que hi hagi activitat més pròxim a la data en qüestió.
Si algun dia puntual es necessita un material de la natura o reciclat de casa es demanarà a
través d’un full informatiu i/o via mail uns dies abans. Demanarem a les famílies que portin una
camiseta vella per no embrutir-se la roba els dies de pintura.

