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EI-3
Els més petits de la casa elaboraran un

Abecedari amb la tècnica del dripping i

es convertiran en Pollock per uns dies. 

I entre moltes altres activitats també

descobriran  les formes geomètriques de

la mà d'en Kandisky i en Mondrian.

EI-4

EI-5

Si voleu saber qui eren en Jackson

Pollock i la Yayoi Kusama només us heu

d'apropar a les classes de I4. Aquests

dies els infants s'endinsaran en el màgic

món d'aquests dos artístes realitzant

diverses activitats. Un grup estamparà

roba a l'estiI Pollock i s'aproparà a

aquest artista fent un conte gegant de

la seva vida i la seva obra. L'altre grup,

elaborarà cooperativament una petita

instal.lació amb escultures, tal com fa 

 la Yayoi, i ens soprendrà amb  originals

retrats.

Per què hi ha quadres de Picasso tan

diferents?

Què és això del Cubisme?

Qui va pintar "La nit estel·lada"?

Com era l'habitació de Van Gogh?

Per què Dalí va pintar uns rellotges

desfets en els seus quadres?

La resposta a aquestes preguntes i a

moltes més les descobriran els infants

de I5 al llarg d'aquesta setmana. 



1R
Els nens i les nenes de 1r es convertiran

en investigadors per descobrir com van

viure artistes coneguts a nivell

internacional com Miró, Picasso i Andy

Warhol. S'apraparan a la seva obra i

intentaran imitar-la, segur que surten

unes obres d'art genials!

2N
Quan parlem d'art podem parlar de molt

més que pintura, això ho saben bé els

infants de segon. Al llarg d'aquesta

setmana es convertiran en petits i

petites  Alexandre Calders per jugar a

fer escultures cinètiques. També

descobriran que és això del 7è art.

3R
Si fem referència a l'Art Urbà hem de fer

referència als grups de 3r. Fa dies que

treballen en la composició d'un rap

reivindicatiu en castellà amb el lema:

"Un mundo mejor". Aquesta setmana es

dedicaran a gravar la cançó i a fer els

preparatius per gravar el videoclip. Qui

sap, pot ser som testimonis de la cançó

de l'estiu... 

I, entre gravació i gravació, no podia

faltar, un taller de graffiti i un taller de

percussió.



4T
Quin tipus d'art realitzaven a la

Prehistòria? Els nois i les noies de 4t

ens respondran al llarg de la setmana

aquesta pregunta, tot convertint-se

en els primers artístes de la

humanitat.

A més a més, tindran la oportunitat de

participar  en una sessió de

Museografia on aprendran com

s'organitza un exposició i, també

podran gaudir, d'un taller de

percussió.

5È

6ÈDescobrir la màgia del cinema mut a

partir de l'elaboració de curts.,

Conèixer l'art d'en Romero Britto. 

Elaborar una peça de ceràmica i

tenir l'oportunitat de coure-la en un

taller.

Expressar-se mitjançant l'elaboració  

de còmics digitals.

L'alumat de 5è tindrà l'oportunitat 

 d'experimentar al llarg de la setmana

diferents maneres d'expressar-se

artísticament. Són moltes i molt

diverses les activitats que faran, entre

totes elles destaquem les següents: 

Els més grans de l'escola, aquests

dies no tindran temps per avorrir-se.

Viatjaran a través del temps per

conèixer els artistes més importants

de la història. Jugaran a ser actors i

actrius participant en diferents

activitats de teatre i elaboraran

diferents expressions artístiques

seguint diferents estils ( Pop Art i

Land Art) o artistes ( Yayoi Kusama). 

 També s'atreviran a provar un taller

de 3D, ja tenim ganes de veure els

resultats!!!


