
TALLERS INFANTILS
ESPAIS D’EXPERIMENTACIÓ I CREACIÓ

OBJECTIUS GENERALS
 
 Potenciar la creativitat i la imaginació.

 Millorar les capacitats d’expressió i comunicació a partir d’experiències artísques  
 i procesos creatius, com a eines de cohesió i transformació social.

 Comprensió de la multiculturalitat incentivant el coneixement d’altres cultures i  
 formes de viure.

 Formar en valors i aportar eines per impulsar noves conductes de pau, respecte,  
 convivència i responsabilitat ciutadana.
 
 Densevolupar l’autoconeixemnet i enfortir l’autoestima.

 Fomentar la integració i el treball en equip.
 

CÀRREGA HORARIA 

Els tallers es porten a terme en sessions de dues hores c/u. La quantitat de sessions es 
podet adpatar a les necessitats del grup o les circumstàncies. 

Amb aquests tallers, La Casa Amarilla busca que els participants puguin aproximar-se i 
treballar a través de l'exploració de diverses tècniques artístiques i procesos creatius. Pro-
cesos que contribueixen  al reconeixement de la identitat individual i connecten amb una 
identitat col.lectiva creada cooperativament. Al mateix temps es contribueixen al desen-
volupament de la comunicació i afavoreix el sentiment de pertinença, potenciant un 
coneixement més profund de cadascú com a part integrant d'una comunitat. 

Incorporar pautes, conductes i hàbits saludables,       
respectuosos amb els altres i el mediambient.
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JOC I EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Aquest curs proposa un apropament lúdic dels infants a les belles arts: es busca estimular 
la capacitat creativa de l'alumne i guiar-lo en l'exploració física, emocional, espacial i de 
sensibilització del seu entorn, propiciant d'aquesta manera el seu desenvolupament intel 
lectual i psíquic. Es proposa un apropament i una experimentació de diferents tècniques 
artístiques com el modelatge, el collage, la pintura o el dibuix, prenent diversos eixos 
conductors, abordats des de la imaginació: el cos, la meva casa, la natura, la meva escola, 
l'entorn, etc. D'aquesta manera contribuïm a una formació més completa i integral del nen 
en l'educació bàsica.

 Realitzar experiències artístiques constructives per gaudir dels seus beneficis dins    
 i fora de l’experiència del taller. 
 Mostrar alternatives lúdiques en la reutilització de materials, educant en la cultura  
 del reciclatge i la protecció del medi ambient.

UN CONTE PERSONAL

Aquest taller planteja estimular al participant per expressar-se a través de l'art. Es realit-
zan una sèrie d'activitats plàstiques i creatives que faciliten la recerca d'un llenguatge 
narratiu i expressiu al voltant de la història personal: identitat, cultura, creences, família 
i educació. Per a tal fi s'estructura el taller en tres temps: origen, actualitat i projecció 
de futur. Tot el material que resulta del taller s'enquaderna com a llibre d’artista.

 Desenvolupament emocional.

 Estimular la memoria i la concentració.

IDENTITATS D’UN MON IDEAL

Es treballa al voltant de la construcció d’un espai col.lectiu, 
un món ideal com a metàfora de les metes personals i reflex 
de la nostra vida quotidiana al barri o a la escola: cada 
alumne descobreix les seves particularitats i la gran sem-
blança amb la resta de companys. En base a l’experiència de 
cadascú es desenvolupa una activitat en grup que millora la 
convivència i augmenta les capacitats creatives i d’expressió 
dels nens. En el taller s’utiliza la descripció verbal i plàstica de diferents llocs relacionats 
amb els nens: representació de l'entorn humà-afectiu, natural i urbà, així com el patrimo-
ni històric-artístic del barri. 

 Incentivar el coneixement de l’entorn físic on viuen.

 Millorar la capacitat espacial i la orientació.
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UN MÓN D’ARTISTES

Aquest taller introdueix als infants en el món del´art “en majuscules”, un món lliure i 
sense barreres que ens dona l’oportunitat de treballar de forma transversal tot un seguit 
de temàtiques integradores i en ocasions terapèutiques pel desenvolupament individual i 
colectiu dels nens. Al taller es mostra l’obra de diferents artistes sobre els que es treballa 
posteriorment. Cadascun és representatiu d’una cultura, com per exemple: el colombià 
Fernando Botero que es pot contraposar al marroquí Meki Megara o al català Gaudí; així 
surten reflexions i treballs veritablement educatius i enriquidors.

 Desenvolupament emocional i social.

 Realitzar experiències artístiques constructives per gaudir dels seus beneficis tant  
 dins com fora del taller.

AUTORETRAT: UN CAMÍ D’EXPLORACIÓ

A través del dibuix, particularment del retrat i l'autoretrat, aquest 
taller aborda un viatge exploratori en el qual a partir del cos humà 
s'arriba al coneixement i reconeixement de les diferents cultures. Això 
ens serveix d'excusa per treballar transversalment la integració cultu-
ral i fomentar valors de convivència, solidaritat, respecte, etc. Com a 
eixos temàtics es treballen, d'una banda les diverses tècniques artísti-
ques plàstiques (dibuix, pintura, collage, etc.) i d'altra banda, les 
competències emocionals: consciència emocional (autoconeixement, 
autoimatge, autoconcepte, autoestima); expressió i canalització emo-
cional, així com les habilitats socials i de comunicació (empatia, con-
fiança, respecte de sí mateix i dels altres, reconeixement de l'altre, 
etc.). Aquest taller va ser finalista en els premis Ateneus 2007.

 Desenvolupament emocional.

 Estimular la memòria i la concentració.

CREA LA TEVA PROPIA CÀMERA

Al taller s'utilitza la imaginació, la fotografia i les arts plàstiques com a vehicle de conei-
xement i afirmació del nostre poder de superació, on alguna cosa que mai haguéssim 
pogut imaginar construir, es farà realitat, podent prendre com a exemple aquesta supera-
ció per a properes metes. A través del taller  mostrem el funcionament de la fotografia i 
la presa d’imatges, reflexionant sobre com una procedència tan simple ha evolucionat en 
càmeres tan complexes. També es fomenta l'ús de materials reciclats, potenciant el 
respecte pel medi ambient i anant més enllà del creixement tecnològic que cada vegada 
progressa més deixant-nos les incògnites del funcionament de les coses més bàsiques.

 Apropar el món de la fotografia des d’un punt de vista sencill i accesible.

 Potenciar la utilització de materials reciclats apartant-nos del bucle del consum.
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RECICLATGE ARTÍSTIC

Partint del “Eco-Art”, reulilitzem objectes que es corverteixen en 
màscares, animalons i diferents objectes que ténen a veure amb 
l´elaboració i transformació d’imatges, les quals fomenten la imagi-
nació i la capacitat inventiva. També es mostra el valor del paper com 
a matèria prima, així com diferents tècniques de fabricació de aquest 
per a donar-li forma. L’experimentació obre un ventall de possibilitats 
en el es treballa l'enfortiment de l'autoestima, la presa de decisions, 
la responsabilitat amb sí mateix, els altres i el medi ambient, i també 
es desenvolupen pràctiques sostenibles. És una activitat en què els 
nens amb actituds agressives, en situació de "abandonament" emocio-
nal o amb trencaments identitaris poder recuperar la seva vàlua.

 Mostrar alternatives lúdiques en la reutilització de materials, educant en la cultura  
 del reciclatge i la protecció del medi ambient.

 Realitzar experiències artístiques constructives per gaudir dels seus beneficis dins  
 i fora de l’experiència del taller.

CAPGROSSOS I XANQUES 
Taller de màscares, capgrossos i xanques com a representació de la cultura popular catala-
na en relació a altres cultures que també treballen aquest mateix concepte arreu del món. 
S’utilitza la imaginació i les arts plàstiques com  a vehicle de coneixement, autoconeixe-
ment i apropament intercultural. És una bona oportunitat per a treballar valors i fomentar 
la convivencia i la cohesió social. La creació de capgross conecta i s’identifica amb cada 
participant, al que s’incentiva en la recerca d´una llegenda, un animal o una cultura  que 
hagi escollit. També es motiva la creació d’un vestuari interpretatiu segons la màscara que 
li correspongui. 

 Foment del reciclatge amb la utilització de papers, cartrons i diferents materials     
 plàstics. 
 
 Desenvolupament d’habilitats com  la concentració i l’equilibri .
 
 Coneixement de la cultura local i descobriment d’altres cultures.

CIRC I MÉS: TRAPEZI, MALABARS I TELES

Aquest taller entén el circ com una eina educativa i de transformació de l’entorn, com una 
pràctica educativa amb capacitat terapèutica, de transmissió de valors i coneixements 
tècnics. El circ és un espai de proves per crear, expresar i compartir on aprendrem dife-
rents tècniques de malabars, trapezi i/o teles com a vehicle d’autoconeixement, afirma-
ció de la identitat i la vàlua de l’individu, així com facilitar el treball grupal.

 Enfrontar als participants amb la disciplina del circ.

 Desenvolupament de la psicomotricitat, habilitats com l’equilibri i la concentració.
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INICIACIÓ AL TEATRE

A través d’aquest taller d'iniciació al teatre, es busca que els participants puguin 
aproximar-se i treballar a través de l'exploració de diverses tècniques interpretatives. 
Aixó contribueix al reconeixement de la identitat individual i connecta amb una identitat 
col·lectiva creada cooperativament. Alhora es desenvolupa la comunicació i s´afavoreix el 
sentiment de pertinença entre els diversos participants, potenciant un coneixement més 
profund de cadascú com a part integrant d'una comunitat. Els participants aprenen a ser 
solidaris i treballar coordinadament en grup, per assolir metes i objectius comuns.

 Reconeixement de l'espai escènic: límits, regles generals, equilibri, ritme, harmonia.

 Proporcionar les tècniques i eines necessaries per treballar la improvitsació.
 

OMBRES XINESES

El teatre d’ombres és una de les més antigues i populars formes de teatre en el món. La 
titella és tan antiga com l’home, així que en el taller fem una breu passejada per la 
història del teatre d’ombres per confeccionar un titella plà, amb plantilla o peces aticula-
des, depenent sempre del nivell del grup. S’utiliza la descripció verbal i plàstica de dife-
rents personatges relacionats amb la imaginació i la intimitat de cada participant per tal 
de fer una titella. L’execució i experimentació d’escenes d’ombres amb el propi cos o amb 
les titelles desenvolupa la psicomotricitat, el ritme i és el vehicle de coneixement, auto-
coneixement, afirmació de la identitat i vàlua de l’individu. 

 Desenvolupament de la psicomotricitat.

 Reconeixement del propi cos i les seves infinites possibilitats expressives,           
 comunicatives i interpretatives.

senvolupament de l’autoestima, la realització personal, el treball en equip, el desevolu-
pament emocional i la comprensió de la multicultiralitat per enfortir les relacions i la con-
vivència del grup.

 Desenvolupament de la psicomotricitat.

 Reconeixement del propi cos i les seves infinites possibilitats expressives,   
 comunicatives i interpretatives.
 

EL CERCLE MÀGIC: EXPRESSIÓ CORPORAL

A través del joc, la improvisació individual i col:lectiva i 
moments de reflexió, es guia als participants en el reconei-
xement del seu cos i les seves infinites possibilitats expressi-
ves, comunicatives i interpretatives. Al taller s'utilitzen 
diversos recursos metodològics i tècniques vingudes de 
l'expressió corporal, la dansa, el mim i el teatre físic. En les  
sessions es treballa de forma transversal el civisme, el de- 
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TITELLES

En aquest taller s’inicia als nens en el món del teatre de titelles, tot i no aprofundir massa 
en la tècnica treatral, s’el.laboren tres classes de titelles amb diferents materials de reci-
clatge: periòdics, mitjes i de paper maixé. Es pretén dotar als nens d’una eina d’expressió 
terapèutica que desenvolupa la imaginació i la creativitat. La primera part es dedica a la 
expressió corporal i al moviment, preparant així als alumnes per a la segona part on es 
concentren en la creació pràctica de cada model de titella.

 Mostrar alternatives lúdiques en la reutilització de materials, educant en la cultura  
 del reciclatge i la protecció del medi ambient.

 Desenvolupament psicomotriu.
 

d´arreu del món s´aconsegeuix treballar des de la cohesió grupal fins a problemes perso-
nals individuals. Com a taller únic o una sèrie de tallers interrelacionats és una eina didàc-
tica d'intervenció sociocultural i de desenvolupament comunitari ideal tant dins com fora 
de l'aula.

 Ampliar els coneixements d´altres cultures.

 Fabricar jocs i joguines amb materials reciclats.
 

PERCUSSIÓ

Aquest és un viatge per diferents cultures, instruments, sonoritats, ritmes i tradicions. És 
per tant l’oportunitat d’apropar els participants a diferents formes expressives de la 
música, relacionant-los amb estats d’ànim o explicant històries. Aquests “relats musicals” 
mitjançant la construcció d´instruments amb materials reciclats i audicions, afavoreixen 
el desenvolupament de la capacitat d’escoltar i l’atenció. Pretenem apropar-nos al món 
de la percussió i dels diferents ritmes des d’un punt de vista lúdic.

 Desenvolupament psicomotriu, de la coordinació i del ritme.

 Experimentar i comprendre els següents elements: parada/arrencada, sò/silenci,  
 rapid/poc a poc i continu/discontinu.     
 Reutilització de materials, educant en la cultura del reciclatge i la protecció del  
 medi ambient.
 

JOCS DEL MÓN 

Deixant de banda la part purament lúdica i de distensió, el 
joc és també una activitat fonamental per al correcte desen-
volupament de l'ésser humà, a més de ser una de les millors 
eines d'aprenentatge i socialització. Aprenem a reutilitzar i 
reciclar correctament els materials de rebuig, construim i 
coneixem diferent jocs com l’escac i molts d’altres a partir 
de materials reciclats. A través de jocs de diferents cultures 


