
 

 

PROJECTE: TALLERS  

CURS:  A tota l’escola. 

OBJECTIUS:  

 Psicomotricitat (P3) 

El principal objectiu és el desenvolupament global i harmònic dels 
infants. Aquest es concreta en: 
 

- Progressar en el coneixement 
del cos i domini d’aquest, en 
el moviment i coordinació, tot 
adonant-se de les seves 
possibilitats. 

- Potenciar l’expressió i la 
creativitat a partir del 
moviment del cos. 

-  Afavorir la comunicació i 
relació amb l’entorn (verbal i 
corporal)  amb els altres. 

 Plàstica (P3) 

- Treballar el llenguatge plàstic per entrar en contacte 

amb diferents materials , tècniques i autors. (Tota 

l’escola) 

 

 

 

 

 Hort: (Tota l’escola) 

- Observar i explorar l’entorn natural proper amb una actitud de 
curiositat i respecte. 

- Observar l’evolució de les plantes de l’hort, les aromàtiques i els 
arbres fruiters seguint el canvi d’estacions. 

- Tenir cura i seguir el manteniment de les jardineres del porxo de 
l’escola 

- Identificar les parts d’una planta, el tipus de fulla, el fruit i l’arrel. 



 

 

- Aprendre els procediments bàsics : preparar la terra,  sembrar, 
plantar, regar, recol·lectar i  tenir cura de tot el que hi ha plantat. 

- Saber fer anar les diferents 
eines i materials de l’hort. 

- Constatar la importància 
del clima pel creixement de 
les plantes. 

- Assolir el concepte de fulla 
caduca i perenne. 

- Utilitzar tècniques de rec i 
abonament 

- Recollir dades i informació. 

- Interpretar dades.  
 

 Cançó i audició (P3, P4 i P5) 
 

- Experimentar les possibilitats del so com un element per expressar-
nos ja sigui amb la veu, amb el propi cos o mitjançant instruments. 
Introducció a les qualitats del so a partir de les audicions i cançons 
treballades. 

- Adquirir vocabulari i estructures lingüístiques 

- Escoltar, identificar i tocar diferents instruments de percussió 
(maraques, claves, pandero, pandereta, triangle, cascavells,... 

- Mantenir una actitud atenta i participativa a les classes de música. 

- Gaudir de la practica musical individualment i amb els companys del 
grup. 

 
 

 English (P4 i P5) 
 

- Desenvolupar l'expressió i la comprensió oral a partir d'escoltar 
contes, cantar cançons, participar en jocs i fer manualitats. 

- Despertar la curiositat i l'interès d'aprendre anglès. 

- Tenir una actitud positiva i participativa durant les classes, 
respectant els altres companys i la mestra. 
 

 

 Dansa (P4, P5 i CI) 
 

- Desenvolupar la consciència 
corporal del nen/a  

- Conèixer danses tradicionals 
catalanes. 

- Aprendre a coordinar els 
moviments de la dansa 



 

 

treballada (punteig, galop, gir, postures, moviments contraris...) 

- Millorar aspectes de l’educació corporal com són: lateralitat, 
equilibri, coordinació... 

- Treballar elements intrínsecs a la dansa, tals com: el compàs, el 
fraseig, esquemes rítmics, melòdics... 

- Adquirir un coneixement més precís de l’espai. 

- Desenvolupar la memòria i la creativitat de l’alumne (treball  
d’improvisació amb música) 
 

  Jocs tradicionals (P4 i P5) 
 

- Recuperar, conèixer i practicar jocs populars i tradicionals. 

- Facilitar la comunicació i l’expressió en català a través del joc. 

- Relacionar-se i gaudir amb els companys/es. 

- Gaudir del joc tot respectant les normes establertes. 

- Conèixer i dominar el seu cos en moviment i coordinació tot 
adonant-se de les seves possibilitats. 

 
 

 Competència Digital (P4 i P5) 
 

- Utilitzar l’ordinador com una 
eina d’aprenentatge , 
d’adquisició d’actituds, 
destreses, hàbits i alhora com 
una font de diversió i joc. 

- Utilitzar el ratolí: moviment, 
moviment i clic, fer clic i 
arrossegar. 

- Utilitzar el teclat per escriure el 
nom, el nom d’un company, 
paraules...  
 
 

 Expressió visual i Plàstica.  
 
Coneixement d’autors  
 
Aquest curs a 1r i 2n treballem els següents autors: Matisse i Frida 
Kahlo 

 

- Aplicar diferents tècniques pictòriques dins d’un mateix treball o en 
treballs diferent: aiguada, col.lage, dibuix... A partir de diferents 
materials (ceres, retoladors, llapis de fusta, temperes, aquarel.les, 
etc.) 



 

 

- Observar la temàtica dels quadres (paisatges, edificis, retrats, 
autoretrats i escenes quotidianes), el color i el traç (pinzellades) 

- Conèixer les característiques 
més rellevants de la seva 
biografia. 

- Reconèixer algunes de les seves 
obres. 

- Mostrar sensibilitat per l’art 

- Gaudir amb les produccions 
plàstiques que es proposen a 
cada sessió.   
 
 
 

       A 3r i 4t es treballa Dalí 
 

- Conèixer els principals trets de la biografia d’en Salvador Dalí 

- Familiaritzar-se amb les obres més representatives de cada etapa 
de l’artista. 

- Fer un autoretrat cubista a partir de la seva fotografia i amb un 
suport de cartolina. 

- Reinventar algun dels quadres més famosos de l’autor amb la 
tècnica del collage, utilitzant materials diversos: roba, paper, 
aquarel.les, colors de fusta. 

- Entendre el “surrealisme” com a somni + realitat i identificar-ne els 
elements més característics en les obres d’aquest artista. 

- Elaborar una composició surrealista, a partir de fotografies a color i 
el dibuix amb aquarel.les, ceres, retoladors... 

- Mostrar curiositat per la descoberta de les icnones més rellevant de 
l’artista als seus quadres.  

- Conèixer l’univers tou d’en Dalí: els elements tous (i efímers) en 
contraposició als elements durs (i perdurables) 

- Modelar amb plastilina els elements tous que més hagin agradat i 
fer-ne una composició lliure amb un suport de fusta. 

- Gaudir amb la pròpia creació plàstica i mostrar sensibilitat per les 
creacions dels altres companys. 

 
• Robòtica (Primària) 
 

- 1r i 2n (Beebots) 

- Iniciar els més petits en la 
programació d'un robot 

- Accedir a continguts curriculars 
d'una manera diferent. 



 

 

- Superar reptes diaris posant en pràctica conceptes i habilitats       
cognitives relacionades amb diferents àrees curriculars. 

- Iniciar-se en el llenguatge de programació de manera natural i 
lúdica.  

- Desenvolupar l'aprenentatge per indagació. Aprenentatge assaig-
error. 

- Valorar la robòtica educativa como un recurs més per 
l'aprenentatge. 

- Despertar la curiositat pel món de la robòtica.   
 
 
 

- 3r i 4t (Scratch – entorn de programació) 
 

- Reflexionar a través de projectes disponibles ja inventats per    
altres usuaris. 

- Crear animacions i activitats interactives. 

- Imaginar i innovar a partir del 
projecte que s'estigui 
observant. 

- Crear i editar un joc. 

- Compartir els projectes amb 
altres persones en línia. 

- Jugar per a  prendre. 
 

- 5è i 6è (Scratch)  
 

- Els mateixos objectius que 
cicle mitjà però incorporen robots que desenvolupen les accions 
programades amb Scratch. 

 

  Pensar amb el cinema (3r,4t,5è i 6è) 
 

- Completar i/o iniciar la reflexió Filosòfica del Projecte Filosofia 3-    
18 amb el llenguatge del cinema 

- Objectius específics: 

- Aprendre a observar a partir d’unes pautes 

- Aprendre a pensar en totes les seves vessants: Recordar, saber, 
imaginar, creure, entendre, preveure i crear 

- Aprendre a raonar i a justificar el perquè de les coses 

- Habituar-se a compartir les emocions i els sentiments amb els 
companys 

- Aprendre a respectar les opinions dels altres tot descobrint que una 
mateixa cosa te vàries lectures 



 

 

 

 Aula Taller (3r,4t,5è i 6è) 
 

- Desvetllar la sensibilitat 
artística del nen. 

- Desenvolupar la seva capacitat 
creadora. 

- Acostar al nen la possibilitat de 
treballar amb tècniques (eines i 
materials) poc comuns en uns 
escola: fusta, pintura plàstica, 
paper de vidre, eines… 

- Adquirir habilitat en el maneig de diverses eines i utensilis.  

- Treballar els passos correctament: pensar o escollir el dibuix, fer el 
projecte si cal, mesurar, calcar, serrar, polir, pintar i envernissar.  

- Consolidar hàbits d’ordre i polidesa en l’elaboració dels treballs. 

- Tenir cura dels materials i  de les eines emprades.  

- Mantenir el lloc de treball net i ordenat. 
 

 Pintura i Volum (5è i 6è) 
 

- Experimentar diferents tècniques per a treballar el concepte de 
volum i aprendre a utilitzar en cada cas les eines adequades. 

- Descobrir les característiques de les tècniques i dels diversos 
materials. 

- Desenvolupar la imaginació i la creativitat en les diferents activitats. 

- Adquirir i utilitzar vocabulari nou relacionat amb el món de l’art. 

- Manifestar curiositat vers les obres de l’autor que es treballa. 

- Explorar i experimentar les possibilitats que ens ofereixen els 
diferents materials i tècniques. 

- Mostrar-se creatiu en la realització de les diferents activitats. 

- Respectar la pròpia obra i la dels companys i companyes. 

- Ser curós amb el material i l’espai on es realitza el taller. 
 
 

 Línia i Dibuix (5è i 6è) 
 

- Motivar en la creació d’objectes 
i d’ imatges dins els contextos 
de producció artística. 

- Discriminar formes, volums, 
línies, contorns, textures, 
grandària, llum, moviment, 
bidimensionalitat i 
tridimensionalitat aconseguint 



 

 

relacionar les qualitats que es perceben amb el que pretenen les 
imatges i els objectes.´ 

- Valorar i respectar el fet artístic propi i dels altres, entenent que és 
una manera de comunicar-se i expressar els sentiments, les 
descobertes, les capacitats i les peculiaritats de cadascú. 
 

 METODOLOGIA:  

Per possibilitar un millor aprofitament dels espais i materials, 
repartim i barregem els alumnes d’un mateix cicle en grups . En 
aquest projecte hi ha implicats més professors, de manera que 
permet treballar en grups més reduïts. Els grups treballen de 
manera rotatòria, de així doncs al finalitzar el curs han tingut 
l’oportunitat d’assistir a tots. 


