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¡HOLA!
Sóc la Cris Jaime, o com em diuen els vostres

fills i filles , la Crispeta! 



ENFILA'T 
EN LA
COSTURA

És una activitat que englova moltes tècniques, totes utilitzades pels
dissenyadors de moda de gran renom i algunes tècniques molt antigues i
molts artistes contemporanis.

El que veurem a continuació són propostes que poden fer els infants, són
orientatives, ja que les imatges són per entendre la tècnia especifica del
taller, per tant, poden canviar els colors i fins i tot la forma, però sempre
conservant la base del taller que els infants han escolit, per tant, cada taller
serà personalitzat, però tots treballarem amb els mateixos materials o
similars. 

S'ha de tenir en compte que segons les edats i habilitats es faràn un seguit
de propostes i ells escolliràn per grups els tallers que aniran fent durant el
curs escolar. 

És una extraescolar que aporta molta creativitat, obra la imaginació als
infants, desenvolupen les habilitats de psicomotricitat i els ajuda a la
concentració.

L'activitat extraescolar està pensada per ser de tot el curs escolar, tot i que
es treballaran projectes de diferents tècniques per separat.



Enfila't 

 

Enfila't són els tallers de costura de cosetes útils de casa, sempre
personalizats de colors i robes que més ens agradin.

 
Guarda toballons, porta entrepans, cistelles de pa, cistelles de fruita.

Fins i tot, buida butxaques, que són aquelles cistelles que ens ajuden a
tenir ordenat les claus i tot el que portem a les butxaques quan

arribem a casa. 
El gat o qualsevol figura, és un aguanta porta i ens serveix per

aguantar les portes quan bufa Tramuntana. 



Crea la teba
figura

A partir d'un joc d'ara, aprendàn a treure patrons de tot el que vels
agradi en un futur i poder-se crear les seves pròpies vestimentes. 

Treballs en feltre o roba fets dels propis dibuixos dels infants.
Traslladem el dibuix fet pel nen o nena a patrons i n'exatraiem la seva

pròpia joguina. 



Enfila l'agulla

Una de les coses que recompensa més al ser humà és el sentir-se útil.
Fer-te les teves pròpies espardenyes, necesser, estoig, individuals per

a menjar, porta entrepans, és una de les coses que ens agrada fer a
enfila't amb l'agulla a mà o la màquina de cosir.



Enfila't amb el
tricot

Podem fer creacions del nom, portafolis, gorros, bufandes, escalfadors
de peus i mil combinacions més. 

Tricot, crochet, ganxet, mitja, hi ha moltes maneres de dir-ho. El que
més m'agrada a mi, és teixir!!!

 



Enfila't amb el
trapillo

Ens ajudes a fer un planeta més sostenible i a reutilitzar la roba?

El trapillo, és una tècnica de ganxet que et permet fer bosses, bolsos,
bosses ecològiques per guardar les verdures fresques, alfombres,

joies, decoració de casa, suports per a plantes i infinitat de més coses.
 

La tecnica, ens agrada ja que és una costura sostenible, en la qual
reaprofitem samarretes velles i en fem objectes útils. 



Enfila't amb el
mecramé

El macramé és una tècnica molt antiga utilizada com a decoració però
sobretot per a construïr objectes útils de casa. Es poden fer

aguantatestos, cortines, làmpares, braçalets ... 



Enfila't amb les
mandales

tètxils

És molt repetitiva i ens ajuda molt a la concentratie i rutines de les
tècniques de teixir. 

Aquesta tècnica és molt antiga, i originària de Mèxic. Serveix per a
marc de fotos, decoració o mirall.



Enfila't amb el
kumihimo

Aquestes cintes les feien els monjos budistes mentres feien les seves
meditacions. Per això, és una tècnica molt bona pels infants, ja que els

ajuda a relaxar-se i a canalitzar els moments de ràbia o angoixa. 

La tècnica del Kumihimo degut a les seves qualitats ha estat molt
apreciat per la nobleza, com a elements ornamentals i simbol de

poder. Però en realitat, el seu ús històric va ser per un ús més destacat
ja que fou per part dels samurais com a forma funcional  i decorativa

per a lligar la seva armadura i les dels caballs.
 



Enfila't amb el
tal.ler

La tècnica del teler es pot fer amb llanes, pedreria, fustes, trapillo i tots
els materials que et puguis imaginar. Es pot fer un peix teixit amb la

tècnica de cistelleria antiga, es pot fer un cinturó o un simpàtic braçalet
amb el teu nom.



 Ajuda'm a fer un planeta més sostenible i reaprofitem els nostres
texans dopant-los una altre vida. Podem fer bosses, bolsos, joies,
braçalets, alfombres, coixins... deixa sortir el teu costat artística i

salvem el planeta! 

T'has fet gran i  la roba ja no et va bé?

Enfila't
reciclant
texans



D'aquesta manera tindràs samarretes, pantalons i el que més t'agradi
amb els teus dibuixos i creacions pròpies. 

T'agrada anar vestit amb roba original i única?
 

Doncs nosaltres et donem l'oportunitat de fer-te el teu propi dibuix, la
teva silueta, el teu nom, el que més t'agradi personalitzat.

 
Només cal dibuixar-ho, possar-ho a la màquina de tall i planxar-ho.

 

Enfila't amb la
customització



També podem reproduïr joguines, coixins o objectes de
costura que t'agradin. 

La màquina de cosir ens permet aprendre a fer treballs més
elaborats i costosos.

 

Enfila't amb la
màquina de

cosir



Estàs a punt? 

Tecniques n'hi han mil, només falta que tinguis ganes
d'aprender i fer coses.

 
Pots crear-te la teva propia alfombra o fins i tot un guà de cri

amb el sabó ecològic dins per deixar-te la pell més fina i brillant.
 

Enfila't i
aprofita



¿TENS ALGUNA
PREGUNTA?

No dubtis en demanar més informació al 
652 564 672 o a activattorroella@gmail.com



APUNTA'T A L'ENFILA'T I
CREA AMB L'AGULLA


