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Extraescolars ���
ARTS PLÀSTIQUES���

Proposta de col.laboració per a 
L’Escola Josep Maria Jujol��� ���



Aquesta	  és	  una	  proposta	  de	  col.laboració	  amb	  l’Escola	   
Josep	  Mª	  Jujol	  per	  a	  la	  realització	  d’un	  taller	  d’arts	   
plàs>ques	  dins	  del	  programa	  d’ac>vitats	  extraescolars
	   2021-‐2022.	  
El	  Planeta	  Bea	  presenta	  un	  conjunt	  d’ac>vitats	  
rel.lacionades	  amb	  l’art	  per	  a	  fer-‐se	  en	  el	  taller	   
PLANETA	  BEA	  al	  C/	  Sèneca	  de	  Barcelona.	  
L’ac>vitat	  es	  dur	  a	  terme	  en	  sessions	  d’una	  hora	   
setmanal	  i	  està	  dirigida	  als	  alumnes	  de	  3r,	  4t,	  5è	  i	  6è.	  

Objectiu	  	  



Quí Som���
Planeta	  BEA	  és	  un	  taller	  d'art	  contemporani	  ges>onat	  per	  la	  
Beatriz	  de	  Quintana	  i	  que	  ofereix	  un	  espai	  de	  desenvolupament	  
personal	  per	  als	  nens	  a	  través	  de	  l’art	  i	  la	  pintura.	  
Volem	  conver>r-‐nos	  en	  un	  espai	  on	  el	  nen	  u>litza	  la	  pintura	  per	  
expressar-‐se,	  on	  aprèn	  art	  de	  manera	  diver>da,	  en	  grup	  i	  en	  un	  
ambient	  segur	  que	  acompleix	  les	  mides	  d’higiene	  d’acord	  el	  
Protocol	  CONVID19	  adjunt	  a	  la	  proposta.	  
Ho	  posem	  tot	  a	  disposició	  del	  pe>t	  ar>sta:	  suport,	  pintures,	  
pincells,	  ...	  	  no	  cal	  portar-‐hi	  res	  mes	  que	  	  imaginació	  i	  ganes	  de	  
diver>r-‐se	  pintant.	  
Teniu	  mes	  informació	  a	  la	  nostra	  web	  
h\p://planetabea.com/?page_id=30	  
	  
	  



Mètode���
Par>m	  de	  l’estudi	  d'obres	  i	  mestres	  de	  la	  pintura	  moderna	  i	  contemporània	  per	  
treballar	  les	  tècniques	  plàs>ques	  més	  comuns:	  dibuix,	  pintura,	  collage.	  	  
Preparem	  tallers	  per	  a	  conèixer	  els	  es>ls	  ar`s>cs	  propis	  del	  modernisme	  i	  l’art	  
contemporani:	  impressionisme,	  cubisme,	  avantguarda,	  abstracte,	  performances,	  
il·∙lustracions,	  art	  urbà,	  còmic,	  ...	  
U>litzem	  una	  metodologia	  basada	  en	  assaig-‐error,	  on	  treballem	  aspectes	  com	  l’espai,	  
l’equilibri,	  el	  color,	  la	  llum,	  la	  textura,	  el	  moviment,	  la	  dinàmica,	  la	  proporció,	  la	  
composició	  i	  l'expressió.	  Però	  també	  donem	  un	  pes	  molt	  important	  a	  l’educació	  visual,	  
la	  capacitat	  d’experimentació,	  la	  ges>ó	  i	  la	  superació	  de	  problemes.	  
	  
Personalitzem	  el	  nivell	  de	  l’ensenyament	  a	  cada	  nen,	  avançant	  en	  coneixements	  de	  
manera	  coordinada	  amb	  el	  desenvolupament	  propi	  del	  nen	  i	  també	  del	  grup.	  El	  
objec>u	  és	  que	  l’alumne	  pugui	  aprendre	  art	  diver>nt-‐se	  i	  en	  un	  entorn	  acompanyat	  i	  
segur.	  
	  



-‐ Temporada	  escolar	  d’octubre	  2021	  fins	  a	  la	  darrera	  setmana	  de	  2022.	  
-‐ Grups	  d’edats:	  de	  6-‐12	  anys.	  
-‐ Màxim	  8	  nens	  per	  classe	  i	  dia	  (fins	  a	  6	  en	  cas	  que	  les	  mides	  de	  control	  de	  

Covid	  ho	  es>pulin)	  
-‐ Cada	  grup	  en	  un	  dia	  diferent	  de	  dilluns	  a	  divendres	  16:45h	  a	  17:45h.	  
-‐ Recollida	  del	  grup	  a	  l’escola	  a	  les	  16:45	  per	  part	  del	  responsable	  del	  

Planeta	  Bea.	  Durant	  la	  pandemia,	  l’horari	  de	  recollida	  es	  veurà	  alterat	  i	  
Planeta	  Bea	  adequarà	  el	  servei	  a	  les	  necessitats	  de	  l’Escola.	  

-‐ La	  recollida	  del	  nens	  per	  als	  pares	  es	  farà	  al	  taller	  Planeta	  Bea.	  
-‐ Possibilitat	  de	  deixar	  els	  nens	  més	  estona,	  pagant	  una	  quota	  extra.	  
-‐ El	  Planeta	  Bea	  aporta	  la	  Beatriz	  de	  Quintana	  com	  a	  responsable	  del	  

con>ngut	  de	  l’ac>vitat	  i	  com	  monitora	  d’un	  dels	  grups.	  
-‐ El	  Planeta	  Bea,	  incorpora	  una	  assegurança	  de	  responsabilitat	  civil	  per	  a	  la	  

realització	  de	  l’ac>vitat	  al	  local.	  
	  	  

Format de la col.laboració���



El	  Planeta	  proporciona	  el	  següent	  material:	  
-‐  Cartrons	  reciclats	  i	  altres	  suports	  per	  a	  l’ac>vitat	  
-‐  Pintura	  tempera	  	  
-‐  Llapis	  
-‐  Paper	  de	  dibuix	  
-‐  Pegament	  
-‐  Es>sores	  
-‐  (durant	  la	  pandèmia	  COVID19,	  cada	  nen	  portarà	  llapis	  i	  goma	  

de	  casa)	  

Material ���



Ja	  hem	  treballat	  amb	  altres	  escoles,	  per	  exemple	  amb	  
l’escola	  Pia	  Balmes	  de	  Barcelona,	  i	  l’escola	  AULA,	  on	  
fem	  col.laboracions	  en	  el	  casal	  d’es>u.	  
	  
	  
També	  veureu	  obres	  dels	  nostres	  alumnes	  a	  facebook	  i	  
Instagram	  	  
	  
	  

Referències���





Escriviu-‐nos	  a	  planteabea@gmail.com	  o	  truqueu	  al	  telèfon:	  605897926	  
	  
Estem	  a	  
C/Sèneca	  29	  	  
08006	  –	  BARCELONA	  
	  
	  
	  
	  
	  
Més	  informació	  a	  la	  web	  www.planetabea.com	  
	  
	  

Contacte���




