Nom de l’activitat: Grup de treball sobre creació artística i cultura visual a educació infantil
Objectius de l’activitat:
•

•

•

•

•
•

Crear una comunitat d’investigació sobre les arts i la cultura visual que incorpori i
avaluï noves pautes per a la didàctica artística a partir de grups de discussió i sessions
de laboratori artístic.
Apropar la pràctica docent a l’art contemporani en la seva vessant pràctica, lúdica i
experimental per extreure recursos matèrics, tècniques plàstiques i temàtiques
innovadores a l’aula i als espais exteriors.
Desenvolupar noves propostes didàctiques relacionades amb l’art i adaptades a les
característiques dels infants partint de l’observació i exploració de diferents suports,
estris i espais segons les seves possibilitats motrius, sensorials i cognitives.
Implementar i avaluar nous recursos i materials pedagògics sobre les arts a partir dels
resultats obtinguts en les sessions de laboratori artístic i en les sortides a museus i
altres centres relacionats amb les arts i la cultura visual.
Assessorar sobre la pràctica artística en l’àmbit educatiu a partir del seguiment i anàlisi
de les propostes dutes a terme.
Participació en esdeveniments i exposicions de la FUB i en altres esdeveniments de
rellevància cultural.

Continguts de l’activitat:
•
•
•
•
•

L’art com a recurs didàctic pel desenvolupament motriu, sensorial i cognitiu
Exploració de suports, materials i estris per a la descoberta i experimentació artística
Noves tendències artístiques i la seva aplicació educativa
L’art com a recurs per al treball interdisciplinar (treball per projectes, centres d’interès,
el treball de l’art en una aula intercultural,...)
Intercanvi d’experiències i implementació de propostes.

Hores de durada:
40 hores (20 presencials+20 no presencials)
Dates de realització de l’activitat:
Trobades cada 15 dies durant la 2a i 4a setmana de cada mes (excepte al gener i febrer)
Durant el 1r semestre, les trobades es realitzaran el 2n i 4t dimecres de cada mes: 11
d’octubre, 25 d’octubre, 8 de novembre, 22 de novembre.
Durant el 2n semestre les trobades es faran el 2n i el 4t dijous de cada mes: 8 de febrer, 22 de
febrer, 8 de març, 22 de març, 12 d’abril i 26 d’abril.
Horari de l’activitat:
Dimecres, de 18’00 a 20’00
Lloc de realització
Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

Destinataris indicant el nivell educatiu:
Mestres i educadors/es amb interès per la pràctica artística i la cultura visual, els ateliers d’art i
els projectes interdisciplinars i creatius.
Nom i cognom i titulació acadèmica de la persona o les persones responsables de la
formació:
Gabriel Lemkow Tovias
Professor de l’assignatura Didàctica Artística I i II; artista i il·lustrador, doctorat en Filosofia de
l’art, formador de mestres.

