Els Oficis
Els oficis és la nova activitat que presenta Plus Arts. Una activitat divertida i atractiva, on els
nens i nenes gaudiran a través del joc simbòlic, i del joc compartit.
De petits sempre hem somiat que volem ser de grans. Hem passejat pels carrers de la ciutat i
hem interactuat amb els comerços. Hem volgut imitar als adults. De petits, hem volgut jugar a
cuiners, a botiguers, i ser els veritables protagonistes. Així doncs, hem pensat que la millor
opció serà donar l’oportunitat als menuts per a gaudir i interactuar amb els diferents oficis.
Plus Arts ha escollit realitzar l’activitat dels oficis perquè és un tema de la vida quotidiana, que
els infants veuen dia a dia, i que permetrà aprendre i descobrir el món que els envolta.
En aquests racons podran jugar, deixant de banda els estereotips, i desenvolupar nous
conceptes a través de la interacció amb els materials, així com també, desenvolupar actituds i
hàbits. A més a més, serà molt
ric el joc interactiu entre els
Fitxa Tècnica:
nens i nenes, que els ajudarà a
desenvolupar habilitats socials.
• Recinte tancat de 8m x 6m
A través del joc, l’infant entrarà
en contacte directe amb
situacions reals i del seu entorn
proper, de manera que podran
elaborar
la
seva
pròpia
representació mental.
Així doncs, deixarem que els
nens i nenes deixin volar la seva
imaginació per a què el seu
món imaginari sigui ple de
fantasia!

•
•
•
•
•

Estructura de plafons plegable amb 6 oficis
Material necessari per treballar cada ofici
Equip de so per música ambient
Per interior o exterior
Monitors que guiaran en el transcurs de l’activitat

Necessitats Tècniques:
•
•
•
•

Espai pla, de 100m2
Presa de corrent a prop per l’equipo de so
Accés per a una furgoneta fins l’espai i aparcament per
aquesta
Temps de muntatge / desmuntatge: Aprox. 1h / 1h

