
Dia 23 de desembre de 2015 

Taller de postals 

 

Aquest taller consistirà en fer postals de nadal o de felicitació, sobre una base de cartolina; la 

qual decorarem amb diferents tipus  de material com poden ser  teles, feltres, papers, botons, 

etc. 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Retallar amb tisores dentades 

- Fer truquels amb la màquina Big Shot. 

- Enganxar amb pistola 

- Cosir a mà 

- Estampació amb segells de goma. 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller va destinar a alumnes entre 8 i 12 anys. Es realitzarà al mati de 9 a 1 i el temps es 

distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Dia 24 de desembre de 2015 

Fem una guadiola 

 

Aquest taller consistirà en fer una guardiola de feltre cosida a mà . 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Fer un patró sobre paper d’acetat amb retolador permanent 

- Calcar amb rotuladors solubles a l’aigua. 

- Cosir a mà 

- Treballar el feltre 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller va destinar a alumnes entre 8 i 12 anys. Es realitzarà al mati de 9 a 1 i el temps es 

distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:30H – Omplim la guardiola amb monedes de xocolata 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Dia 28 de desembre de 2015 

Taller de clauers  

 
Aquest taller consistirà en fer cosir un clauer de feltre i decorar-lo amb robes i cintes. Li podrem 

donar la forma que més ens agradi: una casa, un cotxe, una lluna, una estrella, un cor… 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Fer un patró sobre paper d’acetat amb retolador permanent 

- Calcar amb rotuladors solubles a l’aigua. 

- Cosir a mà 

- Treballar el feltre 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller va destinar a alumnes entre 8 i 12 anys. Es realitzarà al mati de 9 a 1 i el temps es 

distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Taller de banderoles 

 

Aquest taller consistirà en fer banderoles de feltre i roba per poder adornar totes les nostres 

festes. Si volem també hi podrem posar els nostre nom! 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Troquelar feltre o roba amb la Big Shot 

- Encolar amb pistola 

- Retallar amb tisores 

 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller va destinar a alumnes entre 8 i 12 anys. Es realitzarà al mati de 9 a 1 i el temps es 

distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Fem un tres en ratlla 

 

Aquest taller consistirà en fer un joc de sorbre taula, “el 3 en ratlla”. Per fer-lo utilitzarem feltre 

tan per fer la base com per fer les fitxes. 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Fer esbós amb mides de com volem que sigui el nostre joc 

- Retallar amb tisores i amb la big shot. 

- Cosir a mà 

- Treballar el feltre 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller va destinar a alumnes entre 8 i 12 anys. Es realitzarà al mati de 9 a 1 i el temps es 

distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 

 

COSONES – Montserrat, 40 – 08500 VIC – 607903435 -cosones3@gmail.com – fb:cosones3  

Dia 31 de desembre de 2015 

mailto:cosones3@gmail.com


Taller de titelles de dit 

 

Aquest taller consistirà en fer titelles de feltre cosits  a mà. Entre tots triarem un conte i farem 

els personatge del conte. Un cop finalitzada la feina l’explicarem i el representarem entre tots. 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Fer esbós del titella que volem fer. 

- Dibuixar les peces amb rotuladors solubles a l’aigua. 

- Cosir a mà 

- Retallar amb tisores 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller va destinar a alumnes entre 8 i 12 anys. Es realitzarà al mati de 9 a 1 i el temps es 

distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte i escollirem un conte 

9:15H – Preparació dels materials necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:00H – Representació del conte  

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Adornem una samarreta 

 

Aquest taller consistirà en fer una aplicación de tela sobre una samarreta que previament els 

alumnes hauran portat de casa. Hi podrem fer el dibuix que més ens agradi!! 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Fer un patró sobre paper d’acetat amb retolador permanent 

- Calcar amb rotuladors solubles a l’aigua sobre paper especial per enganxar roba 

- Cosir a mà 

- Retallar roba 

- En aquest taller hi ha una part que es necesita la planxa, aquest pas el realitzarà la 

professora.  

ELS ALUMNES CAL QUE PORTIN UNA SAMARRETA LLISA. 

Aquest taller es realitzarà als matins de 9 a 1 i el temps es distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Fem una corona 

 
Aquest taller consistirà en fer una corona d’aniversari amb feltre i teles. 

Les tècniques que s’utilitzaràn serán les següents: 

- Calcar amb rotuladors solubles a l’aigua. 

- Cosir a mà 

- Troquelar amb la Big Shot 

- Retallar amb tisores 

NO CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN CAP TIPUS DE MATERIAL 

Aquest taller es realitzarà als matins de 9 a 1 i el temps es distribuirà de la següent manera: 

9:00H – Presentació del projecte que realitzarem aquell dia 

9:15H – Preparació dels material necessaris i inici del treball 

10:30H – Esmorzar i esbarjo 

11:00H – Continuem amb el treball 

12:30H – Fotos de coronació 

12:45H – Recollim i ordenem l’aula 

13:00H – Finalització del Taller 
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Taller de COSTURA 

 23 de desembre de 2015 : TALLER DE POSTALS 

     24 de desembre de 2015: FEM UNA GUARDIOLA 

    28 de desembre de 2015: TALLER DE CLAUERS 

        29 de desembre de 2015: TALLER DE BANDEROLES 

           30 de desembre de 2015: FEM UN TRES EN RATLLA 

       31 de desembre de 2015: TALLER DE TITELLES DE 

DIT 

        4 de gener de 2016: ADORNEM UNA SAMARRETA 

            5 de gener de 2016: FEM UNA CORONA 
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