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PROJECTE EDUCATIU 
 

 

CURS DE COSTURA CREATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESENTACIÓ 
 

El curs de costura creativa és una oportunitat d’apropar els infants a les nocions més bàsiques 
de la costura i la confecció, amb la finalitat que puguin aplicar-les a necessitats reals de la vida 
quotidiana. Cosir un botó, fer la vora d’uns pantalons o, fins i tot, confeccionar un estoig pels 
llapis de colors, són algunes de les habilitats que els infants assoliran al llarg del curs. 

 
 
 

A QUI VA DIRIGIT? 
 

El curs està pensat per a infants d’entre 9 i 12 anys (de 3r a 6è) que no tinguin coneixements de 
costura i que tinguin ganes d’aprendre’n. Les classes s’adaptaran en tot moment als diferents 
nivells que els infants vagin adquirint. Per tal que tots els infants rebin l’atenció i l’ajuda que 
necessiten, el grup no podrà excedir de 10 alumnes, sent-ne 5 el mínim necessari per a la 
realització del curs. 

 
 
 

MATERIAL NECESSÀRI 
 

Cal que els infants portin a l’inici del curs: 

 
• Un costurer (o una capsa de mesures similars) 

• Unes tisores de punta rodona 

• Una capsa petita d’agulles de cap 

• Un didal (de la mida de l’infant) 

• Una cinta mètrica 
 

Altres materials com teles, agulles de cosir, fils, botons i la samarreta del projecte del tercer 
trimestre, els subministrarà l’organització del curs. 

 
 
 

NORMES BÀSIQUES 
 
 

La costura és un art que necessita desenvolupar-se en un ambient tranquil i distès, per això 
advertirem de manera immediata els pares d’aquells infants que pertorbin el bon ambient de 
l’activitat per tal que tinguin l’oportunitat de modificar la seva conducta. Donat que algunes de 
les eines que utilitzarem poden resultar “perilloses” (tisores i agulles) no es tolerarà cap mena 
de conducta violenta o amenaçadora de cap tipus. 

 
 
 
 



PROJECTE EDUCATIU 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Començarem el curs amb les nocions més bàsiques de la costura i practicarem les diferents tipus 
de puntades que després utilitzarem per a la realització del projecte de final de  trimestre. 

 
• punt de basta 

• repunt o punt enrere 

• sobrefil 

• punt de cadeneta 

• punt d’escapulari 

• costura de botons 
 

Projecte final – estoig multiús 
 
 
SEGON TRIMESTRE 

 

Continuarem amb altres tipus de puntades que ens permetran realitzar peces més artístiques i 
elaborades. 

 
• brodats 

• fistons 

• punt de creu 
 

Projecte final – ornaments de Nadal 
 
 
TERCER TRIMESTRE 

 

Acabarem el curs aprofundint en aspectes una mica més tècnics, com ara el patronatge i el tall 
de peces. 

 
• iniciació al patronatge 

• tall i confecció 

• disseny de moda 

• tastet de cosir a màquina 
 

Projecte final – samarreta amb aplicacions 
 

* Al llarg del curs, i respectant sempre el ritme de cada infant, intercalarem petits projectes que 
faran que puguin anar aplicant els coneixements que vagin adquirint. És una molt bona manera 
de motivar-los perquè s’adonin que el que estan aprenent té una utilitat. 

 
A final de curs s’entregarà als alumnes un quadern amb totes les labors realitzades. 



Som la Xènia i l'Ainoa. Dues germanes del Municipi que hem creat Codo con Codo. 
Un món màgic, on nens i adults experimenten la màgia amb les seves celebracions. Fem 

activitats i tallers per moments especials, tota mena de celebracions, la nostra especialitat 
són les celebracions temàtiques. Els més petits s'endinsen en un món on tot és màgic, on 

arriben tan alt com els hi permet la seva imaginació. Tornem enrere, on les fades existeixen, 
els superherois i els unicorns tenen el seu lloc al món, l'il·lusió torna. No hi ha espai pels 

mòbils, per la tecnologia... hi ha espai per ser petits, per viure la màgia i per comprendre el 
nostre entorn i a les persones que ens rodegen. 

Tallers creatius, activitats, i sobretot molt d'amor, és el que fa possible la nostra tasca. 

Des de Codo con Codo, volem oferir tallers màgics, 
on s'aprengui a utilitzar la ment d'una forma creativa, útil i 

sobretot empàtica. Fomentem el treball individual i en grup, el 
companyerisme i la importància d'ajudar a les persones que ens 

rodegen. 

Tallers de Cuina
Els nens cada cop mostren més curiositat per la cuina. Et 

proposem un taller lúdic on experimentem amb els aliments 
aprenent noves expressions i vocabulari. Farem receptes sense 
necessitat de foc, dolç i salat, amb i sense gluten, amb lactosa i 

sense lactosa, aprenem variants i expliquem el perquè. 
Cuina alternativa, cuina divertida, aprenem amb els aliments que 
ens rodegen, com arriben fins a nosaltres, i el més important... els 

farem d'una manera súper divertida. Pares, Prepareu-vos per 
tastar pastissos impressionants, fets amb amor, i sobretot amb una 
tècnica súper dinàmica. Aquest taller està dirigit als nens a partir 

de 5 anys. 



Manualitats Creatives

Taller de reciclatge i natura 
L'objectiu del taller és, a partir de la imaginació i de la creativitat, 

donar als residus una nova vida i crear objectes sorprenents per a 
col·laborar així en la conservació de medi ambient. Treballant amb 

tota mena de materials es faran tota classe de manualitats. 

Exemples durant el curs: 

Taller de caixes niu 
Taller on els nens construeixen una increïble caixa niu amb 

material reciclat mentre aprenen la importància de les migracions i 
de la presència d'ocells als boscos. Un cop col·locada se'n poden 

fabricar més i així ajudar a la natura i als ocells. 

Paleta de colors 
Per defensar alguna cosa cal estimar-la, i per estimar-la cal 
conèixer-la. Amb aquesta idea proposem un taller on el nen 

descobrirà que el nostre entorn és un tapís de colors tan bonic 
que ni el millor artista del món el podria reproduir. Aquest taller 

aprenem del nostre entorn i a fer un assecatge de fulles i on 
podran fer un quadre de la natura que ens envolta. 

Atrapa Somnis 
Segons la creença popular, la seva funció consisteix en filtrar els 

somnis de les persones, deixant passar els somnis i visions 
positives. Els somnis que no recordes són els que baixen pels 

cordills o plomes. 
Els malsons es queden atrapats i marxen l'endemà amb la llum del 

sol. 

I Moltes més propostes d'activitats amb materials reciclats! 





 
 

 

ACTIVITAT MULTIESPORT 

CURS P3 a 6è 

HORARIS 16:00h- 17:30h 

ESPAI Pistes/Gimnàs 

 
VALORACIÓ ACTIVITAT 

 

 

 

 

 
 

Objectius 

Els següents objectius són els que s’han marcat per Multiesport: 
1. Desenvolupar les activitats motrius bàsiques 
2. Millorar les capacitats físiques (força, velocitat, flexibilitat i potència) a través 

del joc i l'activitat en el lleure 
3. Experimentar i reconèixer els principals esports. 
4. Reconèixer i acceptar les normes del joc respectant al contrari 
5. Treballar els valors que ofereix l'esport com són la solidaritat, la superació, 

l'esforç, el respecte, el treball en equip...entre d'altres. 
6. Aprendre a respectar i cuidar el material i instal·lacions així com els propis 

companys. 
Els objectius han estat assolits amb major o menor dificultat per tots els infants que 
han participat. 

 

 

 

 
Dinàmica del 
grup 

Integrat per infants de edats semblants. Mostrar participació per part del grup en les 
propostes que s’han d’organitzar, iniciativa i interès a l’hora de realitzar els jocs i 
dinàmiques. 
Els infants han de ser capaços de comunicar les seves inquietuds i les seves 
preferències en tot moment. 
Per últim, sobre els conflictes interns, sempre ha d’haver una progressió positiva en 
la resolució de conflictes, ja que a l’inici de l’extraescolar, poden haver conflictes entre 
ells per qüestió de competitivitat, però aquests s’han de reduir amb el transcurs de 
l'activitat, sabent que hi ha alternatives a la competitivitat. Tot ha de ser un 
aprenentatge comú. 

 

 
Activitats 
plantejades 

Gran varietat de dinàmiques i jocs que s'han d’anar adaptant a la motivació i 
preferència del moment. 
Començar la iniciació a l'esport fent exercicis i circuits de velocitat per treballar les 
habilitats motrius bàsiques. Seguir amb la descoberta d’esports com l'atletisme, 
bàsquet, futbol sala, bàdminton, handbol... 
Possibilitat de finalitzar amb un gran ventall de jocs dirigits 

 

Espais 

L’espai proposat, són la pista, ja que aporta grans dimensions i proporciona gran 
llibertat de moviment i d’organització d’activitats. Tot i així, seria interessant que 
algunes sessions els infants poguessin anar al gimnàs, per poder treballar amb els 
mòduls, amb música, etc. 

 



                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAT PERCUSSIÓ I 
CULTURA 
POPULAR 

CURS P3 a 6è 

HORARIS 1a HORA 
TARDA 

ESPAI AULA 

 

 

 

 

PERCUSSIÓ I CULTURA POPULAR 

Aquesta activitat pretén treballar l’educació musical, el ritme i la cultura popular a través de la 

pràctica d’un instrument. 

L’activitat en si ens ajudarà a treballar tot el relacionat amb la responsabilitat dins el grup, ja 

que la realització final de l’activitat dependrà de tots com a equip, i no d’una única persona. 

Ens permet treballar la identitat de l’escola, el coneixement de la cultura popular, el treball en 

equip... 

En aquesta activitat també es podrà fer servir la metodologia d’aprenentatge-servei, on 

l’aprenentatge de valors anirà lligat a la realització d’un servei  als altres, fer una actuació a 

alguna associació d’infants, gent gran... 

La realització d’aquesta activitat estarà condicionada al grup d’infants amb que treballem i del 

moment en que es trobin. 

OBJECTIUS EDUCATIUS: 

1) Millorar les habilitats musicals dels participants, així com diferents habilitats que són 

necessàries per a la percussió: el ball, la psicomotricitat, la comunicació, l’expressió 

corporal i la memòria. 

2) Treballar de manera lúdica i participativa, i afavorir les relacions entre els participants. 

3) Transmetre diversos valors i actituds com la participació i la cooperació 



ROBOTIX I (de 1r a 3r de primària) 

Introducció a la robòtica amb Lego WeDo i joc de màquines i mecanismes. 

Durant el curs els alumnes crearan i construiran el seu propi robot WeDo. Hauran de superar 

diferents reptes que els ajudaran a descobrir no només el món de la programació, sinó també el 

seu entorn, les ma ̀quines, la música i la narració. 

Intercalant amb el robot WeDo, construiran i analitzaran el funcionament de ma ̀quines i 

mecanismes amb un material adaptat a cada edat. 

• 1o primària: Early Machines 

• 2o primària: Simples Machines 

• 3o primària: Power Machines 

 

 

Objectius de l’activitat: 

• Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

• Treballar els conceptes bàsics de la programació informàtica a través de la robòtica. 

• Comprendre la lògica de la programació. 

• Aprendre a treballar en equip. 

• Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips. 

• Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves. 

• Potenciar la creativitat i l’expressió oral. 

• Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies. 

• Aprendre a tenir cura del material. 

 



ROBOTIX II (a partir de 4t de primària) 

Robòtica amb Lego Mindstorm Ev3, construcció i programació avançada. 

• Els alumnes construiran i dissenyaran els seus propis robots, amb el que hauran de 

superar diversos reptes programant el seu robot. 

• Aprendran a controlar el moviment del robot a través dels seus tres motors i a 

utilitzar els diferents sensors, tacte, llum, ultrasons i un giroscopi. 

• L’alta sensibilitat dels diversos sensors ens permetra ̀ també introduir als infants i 

joves en el món de l’experimentació científica. 

 

 

Objectius de l’activitat: 

• Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

• Treballar els conceptes bàsics i avançats de la programació informàtica a través de 

la robòtica. 

• Comprendre la lògica de la programació. 

• Aprendre a treballar en equip. 

• Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips. 

• Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves. 

• Potenciar la creativitat i l’expressió oral. 

• Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies. 



ROBOTIX 0 (Infantil) 

Treball pedagògic multidisciplinari amb divers material LEGO education pensat per als 

més petits. 

Els més petits aprendran a treballar en equip, a ser creatius, expressió oral, meca ̀nica i 

tecnologia, teatre… i moltes coses més utilitzant diversos materials LEGO education: 

• Creative builder: Aquest set desenvolupa la comprensió de les formes 2D i 3D, 

fomenta la col·laboració i la capacitat per relatar histo ̀ries, així com contribueix al 

desenvolupament de l’ús del llenguatge descriptiu i la comprensió de les diferents 

funcions a la vida en comunitat. 

• Large farm: Aquest set ajuda els nens a explorar un ampli espectre de temes 

curriculars com agricultura, tenir cura dels animals, les estacions i els cultius per 

aprendre a endreçar i classificar. 

• Tubes experiment: Aquest set ajudara ̀ els nens a esbrinar com funcionen les coses, i 

a la vegada, amb aquest impressionant set podran explorar les seves idees de la 

investigació a la construcció i d’aquí a la prova. 

• Tech machines: Aquest set inicia els nens a la ciència i la tecnologia a través de 

l’exploració de les ma ̀quines i de les tècniques d’enginyeria, alhora que desenvolupen 

habilitats motrius fines. 

 

 

Objectius de l’activitat: 

- Entendre els conceptes bàsics del muntatge i la construcció mecànica. 

- Introduir els infants en el món de la robòtica. 

- Aprendre a treballar en equip. 

- Adaptar-se a la metodologia de treball autònom i per equips. 

- Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes dels infants i joves. 

- Potenciar la creativitat i l’expressió oral. 

- Treballar l’ús correcte de les noves tecnologies. 

- Aprendre a tenir cura del material. 

 



 

SPEAKING ENGLISH 

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:  

• Aconseguir que sigui una estona agradable per a tothom i veure l’aprenentatge de 

l’anglès com un fet positiu.  

• Reforçar els continguts treballats a l’escola. 

• Adonar-se que el joc és una eina molt útil per fomentar conversa i així aconseguir 

millorar el vocabulari i la pronúncia. 

• Aprendre vocabulari i estructures gramaticals quotidianes. 

• Aprendre a col·laborar amb la resta de companys i companyes per assolir entre tots 

un major aprenentatge. 

 

MONITOR: Richard Smith 

 

 



 

TEATRE 

 

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS: 

 
•  Aconseguir treballar en equip, fent que es respectin i es valorin entre tots. 

• Aconseguir que vinguin contents i que sigui una estona agradable per a tothom. 

•  Aconseguir actituds solidàries i de respecte envers els companys i les companyes. 

•  Que aprenguin a expressar-se, escoltar i comunicar-se amb més facilitat. 

• Iniciar-se en el domini del cos i de la veu ajudant a una bona col·locació postural, 

projecció de la veu i dicció a sobre d’un escenari. 

•  Ajudar a l’estructuració mental i desenvolupament de la imaginació. 

• Assolir la motivació i el repte per treballar una obra o mostra, i així poder·la 

representar a final de curs. 

• En el teatre es fa un treball força personalitzat ja que cada nen/a aprèn a diferent 

ritme i en general de diferent manera. Es valora sempre l’esforç que fan i per tant no  

s’és estricte quan es fan exercicis o jocs teatrals. Ara bé, a l’hora de preparar, 

d’interpretar o treballar una obra si que cal que hi hagi una implicació del nen/a 

intentant crear una motivació extra, sobretot fent un treball més acurat en el 

personatge i en la interpretació. 

• Un cop es tingui l’obra, des de casa aniria bé que se’ls ajudés a estudiar i a repassar 

el paper. 

 

 



 

EXTRAESCOLAR “INFORMÀTICA I AUDIOVISUALS” 

    AMPA Escola Rossend Montané 

METODOLOGIA DE TREBALL 

Durant tot el curs, i tenint en compte que segurament hi haurà infants que ja han treballat 

prèviament algunes de les eines o programes informàtics que es presentaran, es preveuen formes 

d’organitzar l’aula que permetran treballar a diferents nivells d’aprofundiment, segons cada cas. 

OBJECTIUS I CONTINGUTS 

Primer bloc de continguts (1ER TRIMESTRE) 

L’objectiu d’aquest primer trimestre és fer un tast de les diferents eines informàtiques que poden 

interessar als nens i nenes, sobretot a nivell d’edició audiovisual.  

Les eines més adients poden ser: Gimp, Befunky, editors de fotos online, Canva, Moviemaker, editor 

de vídeos del Youtube, HTML i editors de HTML.  

Posteriorment, per equips escolliran quina eina els ha agradat més i elaboraran un petit projecte 

sobre el mateix tema amb una d’aquestes eines. 

Segon bloc de continguts (2ON TRIMESTRE) 

L’objectiu del segon trimestre serà apropar-se a eines més complexes. Ho dividirem en dues parts: 

La primera serà una continuació de l’anterior bloc amb la creació d’un blog on penjaran el que hagin 

elaborat el primer trimestre. La segona part serà una iniciació a la programació amb blocs. A través 

del programa Scratch  elaborarem un videojoc o animació pròpia.  

Tercer bloc de continguts (3ER TRIMESTRE) 

Havent vist quina de les eines els ha agradat més centrarem els darrers mesos en aquesta eina i hi 

aprofundirem. Cada un dels equips triarà un tema i l’hauran de desenvolupar amb aquesta eina 

(Moviemaker/ Youtube, un vídeo; blogger/wordpress, un blog; Scratch/AppInventor, un joc o 

animació…).  

Transversalment durant el curs anirem introduint temes sobre informàtica i audiovisuals que siguin 

interessants o generin interès en els alumnes. Per exemple: com és un ordinador per dintre, com sap 

un ordinador de quin color és una cosa, com eren els ordinadors abans o com es descarrega un 

vídeo. 

 



 

JUDO 

OBJECTIUS QUE ES VOLEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS:  

• Treballar i millorar l’àrea psicomotriu. 

• Iniciació a les tècniques bàsiques del judo 

• Assolir un nivell de cinturó blanc/groc. 

La metodologia d’ensenyament a utilitzar, varia depenent del grup d’edat. 

Als més petits el mètode d’ensenyament serà treballar la psicomotricitat i iniciar-los al judo 

mitjançant el joc, la imitació del mestre i la introducció d’exercicis de nocions bàsiques. 

El més grans estudiaran les diferents formes de judo, i les tècniques de projecció i 

d’immobilització. 

MONITOR:  Monitors del Club Judo Olèrdola. 

 

ELS ALUMNES DE JUDO QUE VULGUIN ANAR A COMPETICIONS OFICIALS I A LA LLIGA  JUDO 

CRACKS S’HAN DE FEDERAR (els monitors de judo us informaran) 

US RECOMANEM SEGUIR LA PÀGINA DE FACEBOOK DEL JUDO OLÈRDOLA: 

https://www.facebook.com/judo.olerdola.3 

 

https://www.facebook.com/judo.olerdola.3

