Setmanes d'Arts Escèniques i Arts Plàstiques
(setmanes 6 i 7)
Aquestes dos últimes setmanes, és realitzaran a l'escola Artur Martorell, on s'agruparan
diferents infants de les escoles on Àmbit Escola realitza els casals i campus d'estiu, això es
degut a que en aquestes últimes setmanes el nombre d’infants és baix i per poder
garantir la realització del casal, ens traslladem a l'escola Artur Martorell.

Setmana de les Arts Escèniques:
Practicar activitats artístiques com ara el teatre, més enllà de l’aprenentatge específic
desperta valors com la comunicació, la creativitat, l’empatia, l’escolta i la confiança.
Aquestes eines al servei de l’infant, contribueixen al seu benestar personal. El teatre, de
forma lúdica i dinàmica, ens ajuda a desenvolupar habilitats socials per establir un
equilibri saludable entre cos i ment, que podem aplicar a la nostra vida diària.

Setmana de les Arts Plàstiques:
Les produccions plàstiques esdevenen una activitat fonamentalment lúdica en què
l’infant es submergeix amb totes les seves vivències i emocions. El més important durant el
procés artístic és l’expressió lliure i no la creació de grans obres mestres. Per als més petits
no hi ha cànons, ni idees preconcebudes. Tot és impuls, no hi ha consciència del valor
estètic.
L’infant experimenta amb diversos materials, els toca, els arruga, els modela, i en aquesta
interacció amb els elements es va desenvolupant la seva psicomotricitat. Les activitats
plàstiques són alhora un element molt útil per potenciar certes habilitats com
l’observació, la percepció, la concentració, l’orientació espacial, etc.

Distribució de les setmanes
Aquestes setmanes és realitzaran de forma conjunta de totes les escoles, per poder
garantir la realització del servei. Seran dos setmanes on els infants podran aprendre sobre
Arts Plàstiques i Arts Escèniques a l’escola Artur Martorell.
L’horari d’aquest dies serà el mateix que a la resta de setmanes (de 9:00h a 14:00h
activitats de matí , de 14:00h a 15:00h menjador, de 15:00h a 17:00h activitats de tarda).
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