


Aquesta ens la sabem: som Eixos Creativa, 
empresa de serveis educatius amb seu a 
Barcelona.

Oferim activitats artístiques, tecnològiques i 
(sobretot!) creatives per a escoles i AFAs/AMPAs.

Activitats on nens i nenes aprenen a explorar, 
conèixer i transformar el món que els envolta 
alhora que potencien les seves qualitats humanes.

Qui som?

Amb aquest dossier us volem presentar l’activitat artística de JumpingClay 
Art.

Comencem!



Què és JumpingClay?

JumpingClay és una argila de colors fàcil de 
manipular que estimula els cinc sentits. 

S'asseca a l'aire sense necessitat de forn i sense 
esquerdar-se, és lleuger i suau, posseeix olors 
naturals que fan molt agradable i relaxant la seva 
manipulació, no és tòxic, té una textura especial i 
bota fent més divertides les creacions. 

Amb JumpingClay, neix un nou concepte de 
modelatge, que facilita el desenvolupament de les 
capacitats artístiques, psicomotrius i cognitives 
amb el treball del volum i les tres dimensions.



Nivells

Edats i grups De P4  a 1r De 2n a 6è de primària

Què fem?

Llegim un conte i en treballem els 
seus personatges a través del 

modelatge amb l’argila 
JumpingClay. En acabar el 

trimestre s’emporten el projecte a 
casa. Ho convinem amb sessions 
puntuals per Nadal, Sant Jordi, 

Pasqua, etc,,,

Treballem projectes trimestrals que 
tracten una temàtica concreta: L'espai, 
el fons marí, l'univers, els videojocs... Al 

darrer trimestre els nens i nenes han de 
dissenyar el seu propi projecte i 

executar-lo aplicant allò après durant el 
curs. Ho convinem amb sessions puntuals 

per Nadal, Sant Jordi, Pasqua, etc,,,

Freqüència i 
durada de les 

sessions
Setmanal / 60 minuts. Setmanal / 60 minuts

Ratios d’alumnes Màxim 10 nens per monitor Màxim 10 -12 nens per monitor



• Explorar i conèixer materials i tècniques específiques
dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los
amb finalitats expressives i comunicatives.

• Aplicar els coneixements artístics en l’observació de
la realitat quotidiana i comprendre-la millor per
formar-ne un gust propi.

• Possibilitar que l'alumne prengui consciència de les
seves habilitats afavorint la seva autoestima.

• Desenvolupar hàbits de treball individual i
d’equip, de responsabilitat, respecte i de confiança en
si mateix/a. Sentit crític, iniciativa personal, curiositat
i creativitat en l’aprenentatge.

Objectius pedagògics



Monitors / Professors

Els monitors que dirigeixen l’activitat 
tenen formació en el món artístic 
(Belles arts, Il·lustració...), tenen experiència amb nens 
i han estat formats específicament per a poder 
desenvolupar aquesta activitat.



També en anglès

Amb JumpingClay Art English volem apropar als nens a 
l’anglès amb una activitat diferent i al marge de les 
dinàmiques acadèmiques. Treballar l’anglès en aquest 
context ajuda a integrar aquesta llengua en la pràctica 
diària dels nens. L’anglès s’aplica de forma pràctica, i 
això n’afavoreix l’assimilació. 

Reforçarem el seu vocabulari i la seva comprensió 
treballant paraules vinculades a l’activitat i als 
projectes que desenvolupem. 

o Colors
o Formes (bàsiques): bola, línia, gota…
o Mides i comparatives: petit, gran, mitjà, més gran que,

més que…
o Nombres: cinc boles, tres gotes, un cilindre…
o Frases quotidianes i de cortesia.



● Espai: Aula amb taules i cadires
● Durada: 1hora/1 dia a la semana
● Mínim de nens per iniciar l’activitat: 5 nens per grup

(Per menys nens, consultar)
● Ràtio màxima: 10 nens per monitor (P4,P5 i 1r) i 12 nens

per monitor (de 2n a 6è de primària)
● Activitats separades en dos grups: Un per Infantil i un

primària
● No hi ha límit d’inscripcions ja que al augmentar el

nombre d’alumnes incorporem un nou instructor.
● Horaris per a fer l’activitat: Migdies i/o tardes.
● Disposem d’assegurança d’accidents per exercir

l’activitat en centres escolars

Fitxa Tècnica



Ja han confiat en nosaltres...



Més informació a...

C/ de Ramon Turró, 73 08005 Barcelona

De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30h. i de 17:00 a 19:00h.

934106939 / 630116924

De dilluns a divendres, de 10:00 a 19:00h.

lidia@eixoscreativa.com

www.eixoscreativa.com

Eixos Creativa

@eixoscreativa

mailto:hola@eixoscreativa.com
http://www.eixoscreativa.com/
https://twitter.com/eixoscreativa
https://www.facebook.com/eixoscreativa/
https://www.instagram.com/eixoscreativa/



