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Plástica



piNtURa
Durante o desenvolvemento desta actividade anual aproximarémonos á linguaxe 
plástica. Partindo de fundamentos básicos coma a cor, a forma ou a 
composición, potenciaremos o estilo persoal sen perder de vista o xogo e a 
afectividade. Deste modo tentaremos establecer un hábito que acompañe no 
desenvolvemento e que aporte ferramentas como a capacidade crítica e analítica 
ou a seguridade nun mesmo.

PROPOSTAS: Arte mural, pintura natural, autoretrato, e xogos plásticos…

Para todas as idades!



esCUlTurA
No desenvolvemento de esta actividade plantexamos unha actividade de 

escultura en todas as súas formas, ensamble, armado e modelado. Unha viaxe 

polo mundo tridimensional, no que traballaremos a creatividade, a 

psicomotricidade fina e o maxín, nun observatorio da vida cotiá, elementos que 

nos rodean e a súas posibilidades constructivas

Coñecer a escultura dende diferentes referentes escultóricos e poñelo en 

practica con diferentes materiais como a arcilla, elementos reciclados, etc…

Para todas as idades!



PlAStiC fUNtaStIC (fAMilIaR)

Nesta actvidade daremoslle prioridade a familia, favorecendo as relacións 
interpersoais de todos os membros da familia. Percorreremos o mundo da pintura, 
da escultura e construccións. 

Proxectos familiares de creación conxunta nos que o traballo en equipo será o máis 
importante. Algunhas das nosas porpostas: Pintura mural, un espacio bidimensional 
para no que realizaremos unha composición plástica independente. 
Megaconstruccións, no que os elementos reciclados transformaránse nunha obra de 
arte e ilustración, no que as lembrazas ou historias inventadas, quedarán 
plasmadas para sempre.



Música



muSIca:COro (A paRtIR de 7 anOS)
Esta actividade pretende recuperar o noso proxecto de Coro escolar realizado no ano 

2014/2016. 

Unha actividade que recollía alumnos de 

diferentes centros para crear un proxecto de 

creación musical grupal e coral onde 

interpretaban cancións propias e temas de Rock 

adaptados para o alumnado de primaria. 

http://www.youtube.com/watch?v=1c1QRP1w-yM


TEATRO



TEatRO (poSIbiLIdaDE de GrUPo En FamILiA)

O obxectivo deste obradoiro é conseguir un espazo no que expresarse con liberdade 
de maneira individual e colectiva, canalizar emocións positivamente e gozar da maxia 
do teatro a través do corpo, a voz e a interpretación.

Crearemos de pequenas pezas de creacción coletiva e traballaremos nas bases do 
teatro a partires de improvisación e texto.

Ao final do curso, todos os alumnxs protagonizarán unha obra elixida e construída 
en equipo, da que poderán gozar tamén as familias.



Orzamento



PREZO POR USUARIO:

Socio do Anpa: 20€

Non socio da Anpa: 23€




