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GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL TALLER: Aquesta activitat és per a 
infants de primària. 
Es faran dos grups, un de 1t. A 3r. i un altre de 4t. A 6è.

• ESPAI: Menjador de l’escola.

• RATIO MONITORATGE: 1 professional per cada 6 infants. Cal un 
mínim de 6 alumnes per poder-se realitzar l’activitat.

• HORARI: Els divendres de l’7 de febrer al 27 de març, de 16.30h -
17.45 h. El primer quart d’hora es destinarà a berenar

• PREU:  SOCI AFA  131€  trimestre.  NO SOCI AFA 157,2 € trimestre

• RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: Montse Vidal, cuinera de l’escola
L’Univers.

Objectius:

L’objectiu d’aquest taller és que els nens i nenes

puguin deixar anar la seva imaginació i creïn les

seves pròpies obres artístiques amb ferro i altres

materials del reciclatge.

Com ho farem?

El principal material que treballarem serà el ferro. 

Material molt noble, dur i sensible a la calor i el

fred.

També farem collages amb petits ferros, botons, 

xapes, peces de roda de bici, filferros, etcètera.

Treballarem el cartró i passarem pels tetabrics

(donant-los formes diverses i pintant-los). També

experimentarem amb imants i les seves 

energies. I sobretot ens divertirem molt creant

cadascú la seva pròpia escultura en ferro 

reciclat.

GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL 

TALLER: Aquesta activitat és per a 

infants dels cursos de 1r, 2n i 3r.

ESPAI: Espai Macedònia

RATIO MONITORATGE: Cal un mínim

de 3 alumnes per poder-se realitzar

l’activitat. El nombre màxim és de 6 

alumnes.

HORARI: Els divendres del 28 de febrer 

al 27 de març, de 16.30h - 17.45 h. El

primer quart d’hora es destinarà a 

berenar.

PREU: SOCI AFA 51€ NO SOCI AFA 

61,2€

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: 

Yolanda Castellví, escultura especialista

en ferro.

Taller d’introducció a l’escultura



Objectius:

L’objectiu és que els alumnes aprenguin els

coneixements bàsics de la màgia, les tècniques

teatrals i de malabars adequats perquè puguin

realitzar els seus jocs de mans amb creativitat

davant un públic.

Com ho farem?

1.) Màgia de prop: Jocs de màgia amb petits 

objectes, cartes, gomes elàstiques, monedes,

objectes quotidians...

2.) Màgia de Saló i Màgia d’Escenari: Màgia amb

objectes i presentacions en sales, metal·lisme i 

màgia familiar.

3.) Malabars: Tècniques necessàries per a la 

mobilitat i agilitat del cos i de les mans.

4.) Mate màgia: jocs de màgia amb principis de 

matemàtiques, de manera que s’aprèn màgia i 

ciència a la vegada, d’una forma divertida.

GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL 

TALLER: Aquesta activitat és per a 

infants dels cursos de 2n, 3r, 4t i 5è.

ESPAI: Sala d’anglès.

RATIO MONITORATGE: Cal un mínim

de 7 alumnes per poder-se realitzar

l’activitat. El nombre màxim ésde 15 

alumnes.

HORARI: Els divendres del 6 de març al 

27 de març, de 16.30h - 17.45 h. El

primer quart d’hora es destinarà a 

berenar.

PREU: SOCI AFA 30€ taller. NO SOCI 

AFA 36€ taller.

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: 

Crea & educa, empresa experta en

serveis educatius culturals.

Taller de màgia



GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL TALLER: De P4 a 6è, els alumnes
s’agruparan per edats properes.

• ESPAI: Sala gran.

• RATIO MONITORATGE: 2 professionals de la psicologia i la pedagogia. Cal 
un mínim de 5 alumnes i un màxim de 12. 

• HORARI: Els divendres de l’7 de febrer al 27 de març, de 16.30h -
17.45 h. El primer quart d’hora es destinarà a berenar

• Preu:  SOCI AFA  75€  trimestre.  NO SOCI AFA 90€ trimestre

• Empresa: La Nau espacial

Objectius:

L’objectiu és estimular els infants en el procés

creatiu , la imaginació,

el desenvolupament de

les habilitats manuals, el desenvolupament dels

conceptes matemàtics i de composició,

el treball en grup, i sobretot la diversió.

Com ho farem?

Geometria espacial: Mitjançant un procés simple 

de plegar els alumnes construiran figures

geomètriques bàsiques com el cub i divertides

piràmides. Treballarem en la generació de 

mòduls coma base de conceptes de construcció.

GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL 

TALLER: Aquesta activitat és per a 

infantsdels cursos de 5è i 6è.

ESPAI: Espai cosmos.

RATIO MONITORATGE: Cal un mínim

de 7 alumnes per poder-se realitzar

l’activitat. El nombre màxim és de 15 

alumnes.

HORARI: El divendres 27 de març. 

16.30h - 17.45 h. 

PREU: SOCI AFA 16€ taller.NO SOCI 

AFA 19,20€ taller.

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: 

Dario Zerruto, empresa expertaen serveis

educatius culturals.

Taller d’origami



Objectius:

Els tallers estan concebuts per gaudir una 

experiència sensorial i creativa junts, adults i 

infants. La dificultat és baixa, per tal que tots els 

participants puguin desenvolupar els projectes, 

sense que importi el seu coneixement previ. Per 

això cosirem a mà i a màquina amb l’ajut d’una 

mestra que ens farà de guia. En el cas que 

sàpigues cosir una mica, podràs perfeccionar i 

practicar les tècniques de confecció.

Com ho farem?

Estampació + costura: Aquest projecte us 

encantarà perquè estamparem la nostra tela i la 

transformarem en una bossa.

GRUPS D’EDAT A QUI S’ADREÇA EL 

TALLER: Aquesta activitat és per 

alumnes de P5 en endavant.

ESPAI: Finestra al món.

RATIO MONITORATGE: L’activitat es 

realitzarà amb un mínim de 10 alumnes, i 

10 adults, i un màxim de 20 alumnes i 20 

adults.

HORARI: Divendres 27 de març

16.30h. a 18.00h.

PREU: El preu inclou la parella (infant + 

adult) i el material:

SOCI AFA: 15€

NO SOCI AFA: 18€ 

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT: 

Vernita Studio&Shop.

Taller costura: bossa de 

berenar.


