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Els alumnes de 1r de Grau Mig d’Assisstent al 

Producte Gràfic Imprès de l’EADSC vàrem rebre 
un grup de nens i  nenes de P3 de l’Escola Sant 

Llorenç de Munt de Terrassa en el marc d’una 
activitat d’aprenentatge servei.

Durant tot un matí, els nostres alumnes van 
convidar els nens i nenes a conèixer què fem a 

l’escola i van organitzar un seguit d’activitats al 
voltant de l’obra de Kandinsky i Vasarely, pintors 

que els petits havien treballat a classe. 

A continuació, presentem el programa d’activitats 
realitzades així com algunes impressions dels 

nostres i les nostres alumnes.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Visita guiada a l’EADSC: 
Visita a diferents aules de l’escola i explicació de les 
activitats que hi duem a terme.

Activitat “Experimentant l’abstracció”:
-Taller de maquillatge de cares amb motius inspirats en 
les obres dels dos artistes.

-Creació de diferents murals abstractes inspirats 
en Kandinsky i Vasarely utilitzant pintura, les mans i 
diferents fruites i verdures com a tampó.

-Reportatge fotogràfic de l’activitat.

Organització: Sílvia López, tutora 1r APGI

ELS NOSTRES I LES NOSTRES ALUMNES DIUEN...

“A medida que iba pasando el rato, la actividad se me hacía 
entretenida mientras entre nosotros nos íbamos intercambiando los 
colores para pintar las caras de los niños y niñas.”

“Crec que tots els de la classe vam connectar amb els petits i quan 
vam començar l’activitat de pintura tots ens vam convertir en nens i 
nenes de 3 anys.”

“Potser alguns d’aquests nens i nenes descobreixen, amb el temps, 
que la nostra escola és el seu lloc!”

“L’activitat no va estar gens malament. Va ser un bon dia per 
connectar més amb els companys de classe i alhora perquè els nens 
i nenes que ens van visitar passéssin una bona estona”.

“L’estona de pintar va ser el millor. Vaig veure la felicitat en les seves 
cares. Es veia que el que estaven fent els feia gaudir. Crec que se’n 
van anar amb un bon record de tots nosaltres.”

“M’hagués agradat de petit haver fet una activitat com aquesta.”

“Em va encantar l’actitud de molts d’ells, que es van integrar molt 
ràpid i que van participar molt a l’activitat.”




