Temàtiques diverses

Taller de costura creativa
Des de Vernita plantejem l’activitat com una introducció a la costura i a l’artesania a través de projectes senzills, lúdics i adequats
a cada alumne.
L’aprenentatge es materialitza a través de la praxis, des del nostre
punt de vista l’experiència ho és tot. S’aprèn del mestre i dels companys, donant un espai per a l’aprenentatge autònom.
La nostra manera d’ensenyar es fonamenta en la pràctica i l’error,
en el contacte amb materials i el descobriment d’eines noves. A
poc a poc s’assimila també el vocabulari pertinent.

Beneficis de la costura
- Estimula la creativitat i la imaginació dels nens i nenes
- Fomenta el pensament lògic
- La necessitat de la coordinació mà/ull ajuda a treballar el
concepte espacial i permet treballar la motricitat fina, una de
les habilitats més importants per començar la lectoescriptura
- Com que és una activitat repetitiva afavoreix la concentració
- Es treballa el valor de la paciència i la constància, acceptant
l’error com a part de l’aprenentatge, millora la tolerància a la
frustració dels infants, donant-los eines per aplicar-ho en
altres àmbits de la seva vida
- Quan l’activitat es realitza en grup hi ha algunes normes que
complir, com mantenir l’ordre i la cura del material, també es
comparteixen idees, s’aprèn dels altres i s’ajuda als altres
quan ho necessiten. En el seu conjunt aquestes experiències
enforteixen els llaços i reforcen el sentiment de pertinença
- Finalitzar un projecte provoca una gran satisfacció la qual cosa
millora l’autoestima
- Si bé la majoria dels participants en els nostres tallers són
nenes, enfoquem l’activitat amb diversos projectes perquè els
nens se sentin atrets i així trencar esquemes que poden tenir
associats al fet que sigui una activitat de gènere

Objectius
- Aprendre a cosir a mà
- Valorar i gaudir el procés creatiu
- Entrenar la visió tridimensional
- Experimentar amb materials nous i reciclats

Contingut
- Primeres nocions de la costura a mà, es familiaritzaran amb les
eines i vocabulari específic
- Diferents puntades (repunt, basta, festó, sobrefil) i cosir botons
- Podran dissenyar i projectar en tela i feltre
- Reciclar peces de roba per donar-li un nou ús
- Tècniques i punts de brodat (cadeneta, punt de farciment, de
creu, etc)
- Tècniques d’estampació en tela (rotulació, stencil, segells)

Projectes
Els projectes estan agrupats per la temàtica de l’any (tardor/halloween/castanyera, hivern/Nadal, primavera/estiu), per tipus d’activitat (brodat, botons, puntades, reciclatge) o per dificultat (nivell
inicial i mitjà). Coixins, bosses, titelles, moneders, mòbil per penjar,
punt de llibre, jocs de taula, aquests són alguns dels projectes que
es treballen durant el curs, els quals s’adapten a les inquietuds,
maduresa i interessos de cada alumne. D’aquesta manera surten
projectes únics en què tots se senten realitzats.
En quant de temps aconsegueixen concretar un projecte? En quant
de temps aprenen a cosir?
Aquest és un punt que per a nosaltres és fonamental i és que cada
nen té el seu ritme i la seva maduresa, no es pot forçar ni marcar
un temps d’aprenentatge. Cada projecte porta el temps que el nen
necessiti o el que li vulgui dedicar, l’objectiu és gaudir en el procés
i crear bons records.

Pintures i estampació sobre tela

Grups per edats

Mini: nens i nenes de 1r, 2n i 3r
Medium: nens i nenes de 4t, 5è i 6è

Horaris i preu

Classe: 75 minuts un cop per setmana
Places: per formar grup es necessita un mínim de 6 alumnes i
com a màxim 10, de compromís trimestral.
Quota: 30 €
Material: 30 €, un cop l’any. Inclou tot el material que s’utilitzarà
en el curs: teles, feltres, botons, fils, pintures ...

Metodologia i organització
Les activitats són dirigides, tots els nens treballen els mateixos projectes, podent fer les combinacions de material segons els seus
gustos, creativitat i imaginació.
Es comencen per projectes senzills i adequats a cada edat. Les primeres classes necessiten molta guia del mestre però a mesura
que dominen la tècnica ells mateixos comencen a ser els que dissenyen i apliquen el que han après.
Els treballs que no s’hagin acabat i el material en ús es guarden en
caixes per continuar-los la següent classe.

Requeriments
Necessitem una aula amb bona il·luminació, una taula gran o diverses juntes i lloc per guardar les caixes amb els projectes.
També seria interessant tenir la possibilitat d’endollar una màquina
de cosir domèstica, d’ús esporàdic que portarem quan faci falta,
perquè descobreixin una eina versàtil i d’ús estès.

Contacte

Vernita Studio&Shop
vernita.studio@gmail.com
Joncar 27, local 1. 08005, Barcelona
Nacha De Muro
m. 625 092 341

