DESENVOLUPA
LA TEVA

CREATIVITAT
TALLERS DE MANUALITATS TÈXTILS PER
A NENS I NENES DE PRIMÀRIA

KATIA ACADEMY és un projecte que neix
dins de FIL KATIA, S.A., una empresa de
Barcelona dedicada a la producció de llana i
fil per teixir a mà.
Des de 1950 creiem i defensem el
concepte del fet a mà, lligat a la creativitat,
el talent personal i el treball manual.
katia.comA KATIA ACADEMY oferim l'aprenentatge
de tot tipus de manualitats tèxtils, basantnos en la nostra experiència i trajectòria
en aquest món del handmade de més de
70 anys. Volem fer pedagogia i transmetre
als més petits la nostra passió per les llanes i
per tot allò fet a mà i amb amor. Als nostres
tallers intentem fugir de la velocitat frenètica
que ens envolta i ens permetem deixar fluir
per les sensacions, les textures, els colors i
els detalls. Busquem gaudir del què fem, des
de la inspiració, la diversió i la creativitat.
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Es tracta d'un taller
pràctic i creatiu per
aprendre diferents
manualitats tèxtils
Pensat per a que nens i nenes aprenguin
a treballar amb diferents materials tèxtils
com la llana o la tela, aplicant diverses
tècniques tradicionals (punt, ganxet, teler,
costura i inclús teixir amb els dits i les mans),
afavorint un major coneixement del món
artesanal del teixit.

Ja sigui com a activitat extraescolar o
formant part de l’assignatura de plàstica,
els nostres tallers d’expressió artística/
artesanal estan emmarcats en l’àmbit de
les manualitats.

Tractant-se d’una activitat lúdica,el
nostre compromís serà propiciar un
ambient en el qualel gaudi sigui la
meta; sense oblidar-nos de fomentar
hàbitsde respecte i cooperació.

El nostre objectiu és estimular la creativitat,
la sensibilitat cap a l’artesania tèxtil i
augmentar la capacitat de concentració i
expressió dels infants.

ASPECTES QUE ES TREBALLEN
• Creativitat
• Autonomia
• Concentració
• Psicomotricitat
• Conceptes matemàtics i lògica
• Valoració i recuperació dels treballs
artesanals
• Paciència i constància
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METODOLOGIA

Se seguirà una metodologia de tipus taller
impartida per un professorat competent
i professional tant en la matèria com en el
tracte amb nens i nenes.
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• Durada i freqüència: taller anual d’1 classe
www.katia.com
setmanal d’1h o 1h i 30 minuts.
• Els horaris i dies de la setmana els
determinarà el centre segons el seu
calendari.
• Espai necessari: aula o taller.
Mínim 8 persones/ Màxim 15 persones

Hi ha estudis que demostren que
realitzar treballs manuals estimula
ambdós costats del cervell.
Els infants que fan artesania llegeixen
millor i mostren més habilitats en
assignatures com matemàtiques i
ciències, desenvolupen una millor
coordinació entre els ulls i les mans, i
els hi permet expressar la seva
creativitat.

DESTINATARIS
Nens i nenes que actualment cursen
educació primària i tenen entre 6 i 12 anys,
amb inquietudsi interès per les manualitats.

Les peces realitzades es podran adequar
a les diferents estacions de l’any i les
festivitats escolars tradicionals que el
centre celebri: Carnaval, dies internacionals,
Sant Jordi, etc.

Enfocarem les sessions en la creació
de peces senzilles de manera que els
participants puguin experimentar amb la seva
creativitat.

També s’ofereix la possibilitat de fer servir la
tècnica apresa com a eina de reivindicació
social o com a activitat per decorar el centre.

S’ensenyaran i perfeccionaran les diferents
tècniques treballant una peça en concret:
buff,gorro, estoig, bisuteria, ninots,
amigurumis, cistells, etc.

Existeixen exemples de nombroses accions
d’implicació social expresades a través de
les manualitats (crafting), que permeten
treballar la solidaritat, la identitat col·lectiva i
l’organització social.

EL MATERIAL ESTÀ INCLÒS EN EL
PREU DEL TALLER!
La marca de llanes KATIA col·labora aportant
el material necessari per fer possible
l’activitat.

ENS VOLS CONÈIXER I VEURE EN
ACCIÓ?
Convida’ns a les Jornades de Portes Obertes
o Tallers Oberts del teu centre, farem
un taller per als infants i així coneixerem
l’interès de l’alumnat.
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CONTACTE
NOM DE L’EMPRESA:
FIL KATIA, S.A., Barcelona
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PERSONA DE CONTACTE:
Anna Mirallas 653 57 17 63
Jéssica Sanguino 653 87 29 35
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E-MAIL:
academy@katia.com
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