INFORMACIÓ SOBRE
TALLER DE FUSTERIA - ESPAI DE CREACIÓ I TRANSFORMACIÓ

Per a nenes i nens de 1r a 5è

(si algun/a alumne de 6è mostra interès, ens ho feu saber a través del full d’inscripció)

A Càrrec de Joan Bagué

Pare, psicòleg infantil i mestre d’educació especial.
joanbaguer68@hotmail.com. - Tel. de contacte 685.86.81.41
Espai lúdic de creació i experimentació en el qual els infants tenen la possibilitat d'iniciar i/o
perfeccionar el treball artesà amb eines manuals en l'àmbit de la fusteria.
En un ambient preparat amb eines manuals els infants podran enfrontar-se al repte de transformar un
material natural i noble utilitzat per l'home en el decurs de la història. Explorar sensorialment diverses
superfícies, volums, textures, dureses, gruixos, i poder realitzar accions com: polir, encaixar, mesurar,
clavar, llimar, serrar, enganxar entre d'altres. Amb possibilitat de combinar, la fusta amb diferents
materials com canya, suro, escorça, llavors...
En cada sessió hi haurà propostes de projectes, com: titelles, senzills instruments musicals, capses,
joguines tradicionals, cotxes, avions, espases, caixa niu..., o que cada infant decideixi la seva pròpia
creació.
La figura de l'adult hi serà per acompanyar el nen en el seu procés de descobrir les seves habilitats a
través del respecte al seu ritme i en la seva presa de decisions.
Es parteix de la lliure expressió, necessària per estimular la mateixa creativitat, el potencial interior i
la relació activa i positiva amb un mateix i amb els altres.
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Metodologia de treball inspirada en la pedagogia no directiva del Pestalozzi-M. i R. Wild (Equador) i
treballs d'Emmy Pikler i A.S. Neill.

Grup heterogeni d’edat per fomentar l’enriquiment mutu i la cooperació entre edats diferents.
El preu de l’activitat és de 30 euros el mes (10% de descompte per germans/es).
Es faria a l’Escola de Bordils els dilluns de 16:45h a 17:45h.

Per funcionar adequadament cal:
● El cobrament de la quota es farà mitjançant domiciliació bancària.
● En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a família amb l’import del deute pendent d’abonar,
més 6 € en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ingrés abans de 4 dies.
● Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió de
l'activitat fins que no liquidi el deute.
● L'activitat inclou els materials i el manteniment de les eines en bon estat.
● Recomanem que l’activitat en la mesura del possible sigui per a tot el curs per afavorir l’estabilitat
grupal, el procés d’aprenentatge cooperatiu i la interacció espontània basada en la confiança
mútua.
● La permanència mínima serà d’un trimestre.
● Cal avisar al monitor i a la Comissió d’Extraescolars via correu electrònic amb un mínim de 15 dies
per a donar el compromís com a finalitzat.
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