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Espai creatiu 1-3 anys 

Activitat 

Els cursos de creativitat i expressió destinats al infants d’1 a 3 anys pretenen iniciar els 
nens i nenes en el món de l’expressió, tant musical com teatral. Mitjançant el joc, 
treballarem i desenvoluparem les capacitats expressives de l’infant, provarem, repetirem i, 
en definitiva, aprendrem creant. Malgrat basem les activitats en el joc, no es tracta només 
de deixar fer, sino d’incentivar i aconseguir un espai per a l’aprenentatge. L’objectiu de 
l’activitat és aprendre a manifestar i expressar emocions i sentiments, comunicar-se a 
través del moviment, el joc, la paraula i el so i descobrir l’ús del llenguatge corporal, 
musical, verbal i plàstic. Tot això es concretarà en activitats que permetran treballar 
aspectes com el so i el silenci, l’agut i el greu, primer contacte amb instruments, imitació de 
sons i gestos, exploració de les possibilitats expressives amb el cos, audicions, petits 
muntatges teatrals, creació de titelles, disfresses, etc. En definitiva, aprendrem i ens ho 
passarem d’allò més bé! 

Dinàmica de les sessions 

Treballarem a partir de centres d’interès (contes populars, aspectes musicals o teatrals 
concrets, etc) des de diferents punts de vista que es concretaran en activitats lúdiques i 
divertides que situaran l’infant en el centre del seu aprenentatge. Les sessions no seran 
completament tancades i és que creiem que és interessant deixar un marge a la 
improvisació, a l’escolta de les necessitats creatives dels infants i per tant, durem a terme 
una pràctica constant de programació i reprogramació depenent de com s’esdevinguin les 
sessions. A l’aula tindrem diferents racons que ajudaran a l’organització de les sessions: 
l’espai de benvinguda, l’espai d’expressió conjunta, racó de disfresses, d’instruments, etc. 
Depenent sempre de l’edat dels infants.   

Activitat per a pares o mares i infants 

L’activitat per a nens i nens d’1 i 2 anys es durà a terme juntament amb el pare o la mare. El 
paper de l’adult serà imprescindible ja que guiarà l’infant a través de les activitats: serà 
acompanyant i participant. 

	  


