Costura creativa
Des de Vernita plantegem l'activitat com una introducció a la cos
tur a a tr avés de pr ojectes senzills, lúdics i adequats a cada
alumne.
L'aprenentatge es materialitza a través de la praxi, des del nostre
punt de vista !'experiencia ho és tot. S'aprén del mestre i deis com
panys, donant un espai per a l'aprenentatge autónom.
La nostra manera d'ensenyar es fonamenta en la practica i l'error,
en el contacte amb materials i el descobriment d'eines noves. A
poc a poc s'assimila també el vocabulari pertinent.

Beneflcis de la costura
- Estimula la creativitat i la imaginació deis nens i nenes
- Fomenta el pensament lógic
- La necessitat de la coordinació ma/ull ajuda a treballar el
concepte espacial i permet treballar la motricitat fina, una de
les habilitats més importants per comenc;ar la lectoescriptura
- Com que és una activitat repetitiva afavoreix la concentració
- Es treballa el valor de la paciencia i la constancia, acceptant
l'error com a part de l'aprenentatge, millora la tolerancia a la
frustració deis infants, donant-los eines per aplicar-ho en
altres ambits de la seva vida
- Quan l'activitat es realitza en grup hi ha alguns límits que
complir, com mantenir l'ordre i la cura del material, també es
comparteixen idees, s'aprén deis altres i s'ajuda als altres
quan ho necessiten. En el seu conjunt aquestes experiéncies
enforteixen els llac;os i reforcen el sentiment de pertinenc;a
- Finalitzar un projecte provoca una gran satisfacció la qual cosa
millora !'autoestima
- Si bé la majoria deis participants en els nostres tallers són
nenes, enfoquem l'activitat amb diversos projectes perqué els
nens se sentin atrets i així trencar esquemes que poden tenir
associats al fet que sigui una activitat de genere

c--------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HA

w - - ·_ ' - - - - - - - - - - - - -

____________________

-------------------------------------------------------

______

----

Pro¡ectes del curs
Els projectes estan agrupats per la tematica de l'any (tardor/hallo
ween/castanyera, hivern/Nadal, primavera/estiul, per tipus d'ac
tivitat (brodat, botons, puntades, reciclatge) o per dificultat (nivell
inicial i mitja). Coixins, bosses, titelles, moneders, móbil per penjar,
punt de llibre, jocs de taula, aquests són alguns deis projectes que
es treballen durant el curs, els quals s'adapten a les inquietuds,
maduresa i interessos de cada alumne. D'aquesta manera surten
projectes únics en qué tots se senten realitzats.
En quant de temps aconsegueixen concretar un projecte? En quant
de temps aprenen a cosir?
Aquest és un punt que per a nosaltres és fonamental i és que cada
nen té el seu ritme i la seva maduresa, no es pot forc;ar ni marcar
un temps d'aprenentatge. Cada projecte porta el temps que el nen
necessiti o el que li vulgui dedicar, l'objectiu és gaudir en el procés
i crear bons records.

Edats
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Nens i nenes de ler a 6e.

Metodologia i organització
Les activitats són dirigides, tots els nens treballen els mateixos pro
jectes, podent fer les combinacions de material segons els seus
gustos, creativitat i imaginació.
Es comencen per projectes senzills i adequats a cada edat. Les pri
meres classes necessiten molta guia del mestre pero a mesura
que dominen la técnica ells mateixos comencen a ser els que dis
senyen i apliquen el que han apres.
Els treballs que no s'hagin acabat i el material en ús es guarden en
caixes per continuar-los la següent classe.

Rati, preu, durada

6 alumnes / l adult de referencia
32€ material inclós
l hora setmanal

