INFORMACIÓ

de contacte
ON
TOTS

636 56 00 09

Av. Lluís Companys, 24
08172 Sant Cugat del Vallès

som

colorit@colorit.es

De dilluns a Dijous:
8.30 a 13.30h i 16:30 a 20.30
Divendres:
8.30 a 13:30h i 16:30 a 21
Dissabtes:
10 a 14 h i 16.30 a 21

www.colorit.es

artistes
ACTIVITAT IDEAL

ETS UNA
ESCOLA?

PER REALITZAR
DINTRE DEL

PROGRAMA
EDUCATIU

escolar

QUÈ

oferim?

Potenciem els aprenentatges en cada etapa
educativa, fomentant: la creativitat, la comunicació i la
concentració, estimulant i millorant la motricitat ﬁna i
alhora l’aprenentatge dels colors, formes, textures etc.

COLOR IT

a la teva escola
Un equip de COLOR IT es
desplaça a l'escola juntament
amb tots els estris i peces de
ceràmica. Els petits rebran
ajuda durant tot el procés i
podran crear una gran peça.

Alhora els permet crear un regal per les famílies
augmentant la seva autoestima i seguretat amb si
mateixos

Les pintures que utilitzem no són tòxiques i
requereixen de un lacat i fornejat per poder ﬁnalitzar
la peça. Un cop ﬁnalitzada són completament aptes
pel seu ús amb els aliments i el seu rentat al
rentaplats.

Disposem de diferents materials: ﬁgures, caixes amb
diferents formes, guardioles, plats , tasses etc.

EXTRAESCOLAR

a la teva escola

Un equip de COLOR IT es
desplaça a l'escola juntament
amb tots els estris i peces de
ceràmica. Les nostres
educadores infantils prepararan
un programa pedagògic
semestral i faran una seguiment
dels aprenentatges.

SORTIDA

escolar

En horari escolar rebem
alumnes de diferents escoles i
els organitzem un taller d e
pintura de ceràmica prèviament
acordat amb els tutors i
posteriorment els ensenyem
com ﬁnalitza el procés, com
laquem les peces i com
funciona un forn (on podran
veure el forn apagat).

TALLERS

familiars

Organitzem tallers temàtics
dirigits on pares i ﬁlls treballen
una peça determinada.

CONTACTA AMB NOSALTRES
PER CONSULTAR DISPONIBILITAT,
HORARIS I PREUS

