PROPOSTA EXTRAESCOLAR: DISSENY

a) Per què oferir s'activitat extraescolar de disseny?
És una activitat recomanable per als infants per tal que adoptin una capacitat resolutiva, a
través de la seva imaginació, davant les necessitats que se'ls puguin presentar, tant en el
disseny gràfic, com en l'industrial i en el disseny d'espais.

b) Què és el disseny?
Tot el que no sigui natural, està dissenyat:
- Disseny gràfic: la textura d'un teixit, un logotip, la portada d'un llibre, retoc fotogràfic...
- Disseny de producte o industrial: una tassa, envasos, sabates, cotxes...
- Disseny d'espais: jardins, sa consulta d'un metge, s'entrada de s'escola, un dormitori...

Tot està dissenyat per a oferir solucions a les nostres carències.

c) Objectius generals:
L'extraescolar de disseny pretén potenciar la capacitat de trobar solucions a les nostres
mancances, de diferents graus de dificultat que se'ls hi presenten als alumnes, a través de
la seva imaginació i creativitat, expressant les seves idees i sentiments en un producte final,
amb dissenys únics i personalitzats.

d) Quines particularitats es pretenen reforçar:
- Resolució de problemes.
- Psicomotricitat fina.
- Potenciar imaginació - creativitat.
- Autoconfiança.
- Treball en equip.

Proposta programació:

- 1er trimestre: DISSENY GRÀFIC.
- Fonaments del disseny: color, formes, textures.
- Dibuix a mà alçada.
- Programa de retoc fotogràfic: photoshop?
- Programa dibuix vectorial: Canvas / illustrator?
- Projectes:
1. Logotip Costa i Llobera (proposta: es podrien fer camisetes per a vendre
per ajudar campaments / viatge d'estudis)
2. Revista AFA Costa i Llobera.

- 2on trimestre: DISSENY INDUSTRIAL.
- Materials.
- Eines.
- Dibuix tècnic: representació petits objectes.
- Projectes:
1. Estoig per als guixos / retoladors pissarres de les aules.
2. Banc per al pati.

- 3er trimestre: DISSENY D'ESPAIS.
- Dibuix tècnic: representació espais.
- Projecte:
1. Modificació d'un espai de l'escola: proposta: modificar distribució d'algun
espai o en una zona del pati fer zona de jocs.

* Seria interessant acordar els projectes amb s'escola/AFA i fer-los realitat aportant solucions
a qualsevol tipus de mancança.
** FINAL DE CURS: es podria fer una exposició de tots els projectes fets al llarg del curs.
*** La revista AFA Costa i Llobera podria servir com a mitjà de comunicació entre AFA,
famílies i escola i fer una revista trimestral.

