
Monogràfic Extraescolar “Fil i agulla” 

St. Jordi 

Curs 2016-2017 

Adreçada a alumnes de 1er en endavant 

 

A causa de la bona repercussió que ha tingut el monogràfic de costura per a la 
festa d'hivern, ens fa molta il·lusió fer una nova proposta per Sant Jordi. 




 



 

Seran 4 sessions on en cadascuna d'elles els nens faran alguna cosa 
relacionada amb Sant Jordi, amb les nostres pròpies mans i la imaginació. 
Començarem fent la capa de Sant Jordi  per regalar O regalar-nos. L'activitat 
estarà organitzada en grup (un mínim de 3 i un màxim de 8 nens). Es farà al 
taller de costura els dilluns de 16 a 17:30. Recolliré als nens i berenarem abans 
de començar 
 
DATES: del 13 de març 2017 fins al 3d’abril 2017 
 












è
ç




Comissió d'Extraescolars 
AFA Escola dels Encants 

 
 

 










La meva experiència com a tallerista de costura des de fa quatre anys en  
aquesta escola ha sigut sempre prioritzant el ritme i la creativitat de cada nen. 
Sóc un mitjà per a que arribin al resultat, amb amor i paciència, sempre  
incentivant la imaginació la qual cosa fa que cada peça sigui única i diferent.  
Vaig estudiar belles arts, sóc educadora infantil i dissenyadora d'indumentària.  


Localització i calendari: 

L’activitat es realitzarà a l’ambient de costura del 3er pis de l’Escola. 

Els dilluns 16h00 a 17h30 

 St Jordi: des del 13 de març de 2017 fins al 3 d’abril de 2017. 

 

Organització de les sessions: 

Els infants berenaran de 16h a 16h15. A les 16h els recollirà la Jimena dels 
ambients per acompanyar-los a l’aula. 

L’activitat està adreçada a alumnes de 1er en endavant (grups de entre 3 i 8 
nens). 


El preu serà de 26€/les 4 sessions. 

Comissió d'Extraescolars 
AFA Escola dels Encants 

 
 

 


