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TALLERS 
Per segon any consecutiu,  ens proposem tornar a dur a terme uns tallers  d’una durada aproximada 

d’un trimestre a fi i efecte de donar a conèixer altres disciplines dins del món del lleure educatiu, que 
ens ajudi a programar i/o ampliar l’oferta d’activitats extraescolars en un futur a la nostra escola. 

 
Volem  
 
 Crear un entorn ric amb propostes diverses que estimulin el desenvolupament global dels infants. 
 Afavorir la relació amb nous referents: noves persones de qui aprendre coses, de qui rebre 

orientacions. 
 Donar la possibilitat de descobrir nous interessos i habilitats. 

 
 
Tallers proposats: 
 
 Ceràmica 
 Cinema 
 Escacs 
 Ioga 



TALLER  de CERÀMICA 
Aquest taller té com a punt de partida  un conte tradicional o d’una història que inventarem amb els 
alumnes. Un punt de partida per a la imaginació i la creació. 
 
 • GRUPS D’EDAT  A QUI S’ADREÇA EL TALLER: P-4 , P-5  i 1r. 

• RÀTIO MONITORATGE: 1 tallerista per cada 10 nens/es .  
 
• HORARI: 
16.30 h. a 17.45 h.  (*) 
Els divendres de gener a març 2017. 
(*) de 16.30 a 16.45 – berenar 
      de 16.45 a 17.45 h. - activitat 
 

L’objectiu és que creïn les seves pròpies imatges i facin la seva pròpia interpretació de la història 
dinant-li vida a través de l’argila. 
 
Diversos materials i eines estaran a disposició dels nens i nenes per tal que tinguin la llibertat 
necessària per a crear i que sigui la experimentació de diferents tècniques de modelat. 
 
 
 



TALLER  de CERÀMICA 
 
Pintaran les peces amb engalves que després amb una sola fornada permetrà tenir peces amb colors 
fixes bastant vius.  
Es podran realitzar màscares, personatges, animals, objectes, elements de la natura i abstractes. 
 
La idea és donar als infants des de la primera classe, un tros d’argila per tal que vagin coneixent el 
material i mentre  descobreixen i es familiaritzen am ell, comencem a explicar el conte. Al tenir el fang a  
les mans, generalment ajuda a començar la història i els estimula a imaginar. 
 
La darrera classe ,  la reservarem  per la reconstrucció de la història amb peces cuites i deixant un espai 
de joc amb els personatges i els objectes del conte. 

ORGANITZACIÓ  
• Els grups tindran un mínim de 8 alumnes. 
• Està previst: 
Elaboració del conte i de les peces de ceràmica 
Pintar amb engalves i fornada. 
Sessió: muntatge del conte i joc. 
• El material el proporciona Marie Epiney 



TALLER  de CERÀMICA 
 
L’EQUIP HUMÀ: 
 
Formarà  part de l’equip de treball de MARIE EPINEY 
 
PRESSUPOST  
Preu taller soci AFA: 96 €  / trimestre 
Preu taller NO soci AFA: 115,20  € /trimestre 
 
 
CONTACTE  
gestioextraescolars @afaunivers.cat 



TALLER de CINEMA 
 
El llenguatge audiovisual és cada vegada més present al dia a dia dels nostres infants.  
En les nostres classes treballem diferents aspectes de la creació audiovisual, el guió, la fotografia, la 
interpretació, la música, el muntatge...  
Es tracta de donar eines tant per expressar mitjançant els audiovisuals de tota mena, com per entendre i 
gaudir dels audiovisuals aliens.  

• GRUPS D’EDAT  A QUI S’ADREÇA EL TALLER : de 2n. a 5è.   
 

• RÀTIO MONITORATGE: 1 tallerista per cada 6/10 nens/es .  
 
• HORARI: 
16.30 h. a 17.45 h.  (*) 
Els divendres de gener a març 2017. 
(*) de 16.30 a 16.45 – berenar 
      de 16.45 a 17.45 h. - activitat 
 

OBJECTIUS:  
• Descobrir i gaudir del cinema i  l’art audiovisual.  
• Aprendre a comunicar a través del llenguatge audiovisual.  
• Entendre i comprendre el llenguatge dels diferents tipus d’audiovisuals que els alumnes troben al seu 

dia a dia.  



TALLER de CINEMA 
MÈTODE: 
Des del joc i la diversió, gaudim, entenem i creen cinema. 

1. Gaudir del cinema: 
• Visualització i comprensió de tot tipus de pel·lícules, 

de generes, estils i èpoques diferents. 
• Comentari i opinió de films que veiem. 
 
2. Imitar pel·lícules o gèneres: 
•  Reproduir una escena o una seqüència d’una 

pel·lícula. 
• Versionar segons gèneres o estils diferents una 

escena o seqüència. 
 
3. Els diferents oficis dins del cinema 
•  Descobrir la varietat d’oficis que hi ha dins del 

cinema. 
• Jugar a representar-los i dur-los a terme. 
 
4. Creació i visualització d’un guió: 
• Crear arguments destinats a ser enregistrats i 

interpretats. 
• Plantejar l’argument com a guió. 
• Creació d’storyboard, o imaginar un rodatge. 
 
5. Enregistrament 
• Enregistrar l’argument creat. 
• Repartir feines: Director, intèrprets, tècnics... 
 

6. Edició 
• Editar la feina feta. 
• Entendre com explicar i posar en ordre tot el què s’ha 

creat. 
       
7. Comprensió 
• Visualitzar cinema d’animació i entendre la tècnica 

utilitzada. 
• Imitar el cinema d’animació i les seves tècniques. 
 
8. Cinema fet a casa: 
•  Jugar amb els elements més quotidians per fer cinema: 

La càmera de fer fotos, el mòbil, les joguines, la roba, 
etc... 

 
9. Repàs a la història del cinema 
• Mitjançant la visualització de pel·lícules, entendre com ha 

evolucionat i s’ha transformat el Cinema. 



TALLER de CINEMA 
ORGANITZACIÓ  
Aquesta activitat és realitzable per a alumnes d’infantil i de primària.  
Es poden unir grups d’alumnes segons els cursos:  2n, 3r , 4t. I 5è. 
El nombre mínim d’alumnes és de 6. I un grup no hauria de superar els 10 alumnes.  
Horari: Una hora a la setmana.  
 
OBSERVACIONS  
1. A final de curs es farà una classe de portes obertes, on els pares hi estan convidats i poden viure una 
classe amb els seus fills.  
2. Aquell dia s'entregarà un informe per cada nen, que avaluarà els coneixements adquirits durant tot el 
curs.  
3. Durant la classe de portes es presentarà un vídeo com a resum de la feina feta durant el curs. Aquest 
vídeo s’entregarà digitalment a totes les famílies per tal que el puguin gaudir a casa.  
4. Les activitats extres, que es realitzen fora de l'horari de classe, no són obligatòries.  
 
L’EQUIP HUMÀ: 
Formarà part de l’equip de treball d’en PAU PLANA 
 
PRESSUPOST  
Preu taller soci AFA:  66  €. / trimestre 
Preu  taller NO soci AFA: 79,20 € / trimestre 
 
CONTACTE  
gestioextraescolars@afaunivers.cat  



TALLER d’ESCACS 
 
Els escacs ensenyen a pensar i millorar el rendiment escolar dels infants... si s'hi imparteixen des de 
criteris adaptats a les prioritats formatives de l’alumnat. A EDAMI acreditem més de 15 anys 
d'experiència portant els escacs a les aules per aprofitar el seu formidable efecte transversal amb les 
MATEMÀTIQUES, la LLENGUA i amb d’altres matèries lectives. 

• GRUPS D’EDAT  A QUI S’ADREÇA EL TALLER : de 2n. a 5è. 
 

• RÀTIO MONITORATGE: 1 tallerista per cada 12 nens/es .  
 
• HORARI: 
16.30 h. a 17.45 h.  (*) 
Els divendres de gener a març 2017. 
(*) de 16.30 a 16.45 – berenar 
      de 16.45 a 17.45 h. - activitat 

METODOLOGIA: 
Predomina la part pràctica del joc , on el mestre corregeix els erros dels infants combinant-los amb 
l'aprenentatge conjunt, mitjançant el tauler mural, d’elements estratègics i tàctics 



TALLER d’ESCACS 
ORGANITZACIÓ  
Aquesta activitat és realitzable per a alumnes de primària.  
El nombre mínim d’alumnes és de 5. I un grup no hauria de superar els 10 /12 infants. 
Horari: Una hora a la setmana.  
 
OBSERVACIONS: 
Hi ha la possibilitat  de fer unes simultànies  amb els infants inscrits cap a final de trimestre. 
 
 
L’EQUIP HUMÀ: 
Formarà part de l’equip de treball  d’EDAMI, escola d’escacs Miguel Illescas 
 
PRESSUPOST  : 
Preu taller soci AFA:  62  €. / trimetsre 
Preu  taller NO soci AFA: 74,40 € / trimestre 
 
CONTACTE  
gestioextraescolars@afaunivers.cat  



TALLER de IOGA 

• GRUPS D’EDAT  A QUI S’ADREÇA EL TALLER : de P-4 a 1r.   
 

• RÀTIO MONITORATGE: 1 tallerista per cada 6/10 nens/es .  
• HORARI: 
16.30 h. a 17.45 h.  (*) 
Els divendres de gener a març 2017. 
(*) de 16.30 a 16.45 – berenar 
      de 16.45 a 17.45 h. - activitat 
 

Una pràctica que de manera divertida ajuda els infants a desenvolupar el potencial creatiu 
i la capacitat per a superar reptes. 
 
Combinant exercicis físics, de respiració, relaxació i meditació, proporciona salut i benestar, 
al mateix temps que desenvolupa consciència, força i flexibilitat tant a la ment com al cos. 

METODOLOGIA: 
A través del joc com a matèria primera, anem incorporant tècniques que estimulen les 
capacitats d'aprenentatge i motivació. 
 
 



TALLER de IOGA 
UNA SESSIÓ DE IOGA 
Els infants aprenen millor quan es diverteixen, per tant una sessió de  ioga és una pràctica plena de 
sorpreses constants, música, moviment, alegria i diversió; d’una manera creativa i original permet l’infant a 
aprendre de la seva pròpia experiència i compartir-la amb els altres. 
 
ORGANITZACIÓ  
Aquesta activitat és realitzable per a alumnes d’infantil i primer de  primària.  
El nombre mínim d’alumnes és de 5. I un grup no hauria de superar els 10 /12 infants. 
Horari: Una hora a la setmana.  
 
MATERIAL NECESSARI: 
Matalassos anti-relliscants especials per a ioga 
 
L’EQUIP HUMÀ: 
Formarà part de l’equip de treball  de YOGUITOS 
 
PRESSUPOST  
Preu taller soci AFA:  68  €. / trimetsre 
Preu  taller NO soci AFA: 91,60 € / trimestre 
 
CONTACTE  
gestioextraescolars@afaunivers.cat  
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