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EL PROJECTE

Neix al 2006 com a taller itinerant.
Actualment ens trobem en un espai envoltat de natura als peus del Montseny.
Ens agrada estar al costat dels mestres, dels infants, de les famílies i compartir amb
tots ells la nostra passió pel vidre i la ceràmica.
Treballem amb materials de primera qualitat utilitzant procediments artesanals
autèntics.
Cada any sou més els que que heu vingut a fer un taller participatiu, i esperem
continuar amb tots vosaltres. Gràcies per la confiança en el nostre projecte.

Als nostres tallers, no us convertireu en vidriers ni ceramistes, però segur que
haureu gaudit d’una BONA ESTONA, us SENTIREU MILLOR i a demés us endureu
una PEÇA ÚNICA feta amb les vostres mans.



CENTRES EDUCATIUS

Una dia amb nosaltres consisteix en la realització d’un taller d’una o dues hores
combinades amb activitats paral·leles de mitja hora.
Tenim previst 5h d’activitats dirigides i entre activitat i activitat fem una parada
“tècnica”.
Després de dinar, sempre hi ha mitja hora d’esbarjo.
Els itineraris els adaptem a les necessitats específiques de cada grup i de cada tècnica.

Al migdia, les/els mestres fareu el taller pensat per vosaltres, per viure de primera mà
la mateixa experiència que els vostres alumnes.
En cas de pluja, hem previst activitats dins l’aula.

http://www.aventurina.com/nova/escoles.html#
http://www.aventurina.com/nova/escoles.html#


VITROFUSIÓ

Descobrireu el món fascinant del vidre.
Us hem preparat un munt d’activitats on els nois i noies aprendran com aquest material
és tant quotidià com desconegut.
Ens apropem al vidre passejant per les àrees de naturals, socials, música, tecnologia,
posant molta cura en el taller artístic.
Volem fomentar un esperit crític i participatiu en vers el reciclatge del vidre i ho fem
jugant, manipulant i experimentant amb ell.
En una base de vidre de finestra hi enganxem bocins de vidre de les ampolles que hem
tractat a la planta de reciclatge i el decorem amb pols de vidre de colors.
Amb aquests materials podem aconseguir resultats molt diferents.
Els treballs s’enfornen a 800° i es fusionen tots els components.



ITINERARI de VITROFUSIÓ

Les activitats dels itineraris les adaptem a les necessitats específiques de cada grup.
Durant el matí farem el taller que l’escola hagi escollit.
Anirem a la deixalleria on ens explicaran com i on hem de llençar el vidre,
després passem a la planta de reciclatge, entendrem què fan amb el nostre vidre per
que sigui reutilitzat adeqüadament,
tot seguit toca dinar i jugar una estona;
per la tarda, les activitats son més lúdiques però igual de educatives.

A l’hora d’escollir el Taller, veureu que de cada tècnica hi ha diferents propostes per a
cada cicle.
Treballem amb els millors materials del mercat que responguin a les diferents
tècniques per aconseguir uns resultats satisfactoris.



CERÀMICA - MODELATGE

Us ensenyarem tots els secrets de la ceràmica.
Com ens ha acompanyat des de l’antiguitat fins ara, el procés d’elaboració artesana de
l’argila, la transformació dels materials amb l’efecte del foc.
Volem posar en valor la ceràmica tradicional i reivindicar la ceràmica contemporània
com a mitjà d’expressió plàstica,
i ho fem fomentant la experimentació i l’actitud col·laborativa, passejant-nos per les
àrees de socials, medi i expressió plàstica.

Amb fang tou, realitzem la nostra peça amb la tècnica de modelatge més adient.
Sempre utilitzem fang blanc (refractari o fi) per les seves qualitat plàstiques i els bons
resultats.

Al fang li donem color amb esmalts vidriats de o engalbes.
Els treballs es fornegen a 1000° i el resultat és una peça vidriada i única.



ITINERARI CERÀMICA MODELATGE

Les activitats dels itineraris les adaptem a les necessitats específiques de cada grup.
Durant el matí farem el taller que l’escola hagi escollit.
Tot seguit coneixerem la matèria, anirem al camp a buscar terra per fer fang i pastetes
també gaudirem d’una estona de fang lliure a l’aula
per la tarda, les activitats son més lúdiques però igual de educatives.

A l’hora d’escollir el Taller, veureu que de cada tècnica hi ha diferents propostes per a
cada cicle.
Treballem amb els millors materials del mercat que responguin a les diferents
tècniques per aconseguir uns resultats satisfactoris.



RAJOLA

Us ensenyarem tots els secrets de la ceràmica
Com ens ha acompanyat des de l’antiguitat fins ara, el procés d’elaboració artesana de
l’argila, la transformació dels materials amb l’efecte del foc.
Volem posar en valor la ceràmica tradicional i reivindicar la ceràmica contemporànea
com a mitjà d’expressió plàstica,
i ho fem fomentant l'experimentació i l’actitud col·laborativa, passejant-nos per les
àrees de socials, medi i expressió plàstica.

La rajola crua engalbada, és un suport que ens permet plasmar-hi el que vulguem.
Podeu escollir una proposta de les nostres, o triar vosaltres el tema que més us
interessi.
Esgrafiem o simplement pintem amb argiles de colors segons el treball que escollit.
Les rajoles es fornegen a 1000°.
El resultat és una rajola vidriada i única.



ITINERARI CERÀMICA RAJOLA

Les activitats dels itineraris les adaptem a les necessitats específiques de cada grup.
Durant el matí farem el taller que l’escola hagi escollit.
Tot seguit coneixerem la matèria, anirem al camp a buscar terra per fer fang i pastetes
també gaudirem d’una estona de fang lliure a l’aula
per la tarda, les activitats son més lúdiques però igual de educatives.

A l’hora d’escollir el Taller, veureu que de cada tècnica hi ha diferents propostes per a
cada cicle.
Treballem amb els millors materials del mercat que responguin a les diferents
tècniques per aconseguir uns resultats satisfactoris.


