
Projecte d'infantil



 La Crispeta



És una activitat que englova moltes tècniques, totes utilitzades pels 
dissenyadors gràfics de gran renom i alguns molt antics i molts 
artistes contemporanis.

El que veurem a continuació són propostes que poden fer els 
infants, són orientatives, ja que les imatges són per a entendre la 
tècnica especifica del taller, per tant, poden canviar els colors i fins 
i tot la forma, però sempre conservant la tècnica. 



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

Contiuïtat

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. 

Edats Visió

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



Perquè creus que ens deien que dibuixesim un arc de Sant Martí pel confinament?
Si està trist, dibuixa un arc de Sant Martí
Si estàs enfadat, dibuixa línees
Si et fa mal algo, esculpeix
Si estàs aburrit, ompla una fulla de paper amb diferents colors
Si tens por,teixeix macramé o elabora aplicacions amb roba
Si et sents engoixat, fes una nina amb roba
Si estàs cansat, dibuia flors
Si estàs indignat, trenca el paper en trozos petits
Si estàs preocupat, practica origami
Si estás tens, dibuixa patrons diferents
Si necessites recordar algo, dibuixa laberints
Si estàs decepcionat, fes una rèplica d'una pintura



SSi estàs desesperat, dibuia camins
Si necessites entendre algo, dibuixa mandales
Si necessites restablir les energies, dibuixa paissatges
Si vols entendre els teus sentiments, dibuixa un autorretrat
Si ès important recordar el teu estat, dibuixa taques de colors
Si necessites sistematizar els teus pensaments, dibuixa quadrats
Si vols entendre els teus desitjos, fes un collage o scrap
Si vols concentrar-te en els teus pensaments, dibuixa amb punts
Per a trobar la solució òptima a una situació, dibuixa ondas i cercles 
Si sents que estàs estancas i necessites seguir endevant, dibuixa espirals



moltes empreses ja valoren moltíssim la creativitat i 
l'autosuficiència per a agafar treballadors/es?

Ser creatiu dona futur, desenvolupem-ho!



Si vols veure tot el que fem com entitat, 
entra a la nostra web:
https://activatformacio.wixsite.com/activat

o bé contacte amb nosaltres al 652564672 
o a activattorroella@gmail.com

https://activatformacio.wixsite.com/activat

