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Jardí Artístic és un projecte educatiu pioner on els infants de 4 a 5 anys poden viure i experimentar diferents vessants de 

l’expressió artística. 
 

Un espai de formació artística interdisciplinària i vivencial per acompanyar als infants a descobrir, activament i 

simultàniament, la dansa, el teatre i les arts plàstiques, en un entorn lúdic i creatiu. 
 

L’activitat pretén impulsar la creativitat i la imaginació de l’infant així com les seves destreses, tot estimulant, de manera 

lúdica i experimental, les seves habilitats, capacitats artístiques i plàstiques a través de diversos materials pedagògics.  

 

 
 
Objectius: 

 Estimular la creativitat i la imaginació a través del joc.  

 Desenvolupar les capacitats artístiques de diferents diciplines: dansa, teatre i arts plàstiques. 

 Crear un entorn propici per als processos artístics amb finalitats expressives.  

 Explorar diferents maneres d’expressar-se per obrir les portes a la creativitat i començar a prendre consciència de 

les emocions, el cos i la paraula. 

 Experimentar amb tècniques com la pintura, el dibuix, l’escultura, etc. 

 Conèixer diferents materials gràfico-plàstics. 

 Fomentar el treball autonom, aprendre a treballar per un mateix. 

 Aprendre a tenir cura del material, jugar i recollir. 
 

Continguts: 

 Desinhibició i respecte. Crear un ambient de respecte i confiança. 

 Treball d’emocions: Reconèixer-les i saber expressar-les. 

 Consciència corporal.  Reconèixer les parts del propi cos que intervenen en el moviment i l’expressió.  

 Expressió oral. Desenvolupar l’expressió oral a través de jocs i contes. 

 Creativitat: Adquirir eines per mostrar el món creatiu propi. 

 Espai escènic. Tenir consciència de l’espai escènic. 

 Ús de materials i objectes amb finalitats artístiques i expressives.  

 Confiança en el treball propi. Aprendre a valorar positivament tant el treball propi com el dels companys. 
 

 

A càrrec de: 
 JÚLIA CANALS  

Graduada en Art dramàtic per El Galliner i Llicenciada en Biologia a la UdG. Actriu i cofundadora de 

les companyies Selvàtica Teatre i Ma mare no em deixa. Formada també en dansa contemporània i ha 

ampliat estudis, amb Nicolaj Karpov i Maria Shmaevich; Thomas Richards; Michal Nocon i Andrés 

Lima entre d’altres. Exerceix de professora de teatre des de 2011. Compagina la pedagogia teatral amb 

la faceta d’actriu de teatre, contacontes i audiovisuals. 

 

 ESTEVE HOLGADO  

Artista visual. Graduat en Belles arts per la Universitat de Barcelona compagina la seva tasca de pintor, 

dissenyador gràfic i artista plàstic amb la docència i el teatre. És membre fundador de la Cia. 

Jem’appelle Gemma Pél i fundador i director artístic del festival escènic de petit format El Cacau. 

 
 

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h. 

Durada: del 22 de setembre al 15 de juny 

Preu: 40€ / mes  

http://www.selvaticateatre.org/
http://jemappellegemmapel.wixsite.com/jemappellegemmapel
https://www.facebook.com/elcacaufestival/

