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1. INTRODUCCIÓ 

 

Us presentem el Taller de Costura Upcycling. Una activitat extraescolar que pretén  

portar l'art de la confecció i el reciclatge amb  peces de vestir, accessoris, objectes de 

decoració, joguines... a l'abast de tot l'alumnat d'Educació Infantil i Primària, 

despertant la creativitat i la sensibilitat. 

Aquest taller es planteja com una proposta complementària al projecte curricular del 

centre, serà un espai d'oci creatiu on l'alumnat podrà donar pas a la seva expressió 

artística a través de projectes realitzats amb les mans i amb materials a l'abast de tots. 

Utilitzant la seva imaginació, els nens i nenes gaudiran del plaer de tallar, pintar, cosir, 

reutilitzar, customitzar i portar-se les seves creacions. 

Aquesta activitat contempla sempre un compromís, una dedicació i una responsabilitat, 

triada de forma voluntària, de manera que estarà sempre encaminada a desenvolupar 

els gustos i il·lusions personals, alliberar tensions, i fins i tot ajudar els nens i nenes 

participants en el desenvolupament de la seva psicomotricitat i coordinació visual i 

manual. 

 

2. QUI SOC I QUÈ FAIG? 

Deixes anar una boleta d'un tacte agradable 

que portes entre les mans. Es desarruga i es 

posa a volar envoltant el teu cos. 

És un petit vestit de colors que parla i es 

confon entre les flors i els mil cartells del 

carrer; 

Davant la teva sorpresa t'explica que ha 

nascut a Sitges, que es 

diu ROBAMELCOR perquè està fet amb el 

cor i les mans d'una redissenyadora local, en 

un taller minúscul i ple d'història. 

També et parla del seu amor pel medi ambient i el seu entorn. Per això està creat a 

partir de material reciclat; 

Aquesta disciplina és coneguda com a Upcycled fashion i aquest fet li atorga un munt 

de qualitats; 

Original, únic, sostenible, tradicional, trencador, divertit, casolà i global... En són 

només algunes! 
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A continuació el vestit et presenta a la seva creadora, la Kàtia Plana; 

Ella és ja la quarta generació d'una família 

de dones modistes i artistes, que crea moda 

des de les quatre parets d'aquest taller 

sitgetà a prop del mar i que l'han vist des 

de ben petita nedar com peix a l'aigua 

entre maniquís, màquines de cosir, fils, 

teles i agulles. 

Només el va deixar buit durant la 

temporada que va anar a viure a Londres. 

Una etapa que encara la va fer enamorar més d'aquest món donant-li una nova visió 

de la moda més alternativa, plena de color i sense límits estètics. 

Aquest contrast entre l'orgull per les mateixes arrels i la mirada sempre posada en les 

últimes tendències, són la base dels seus dissenys on, amb un estil naïf inconfusible, 

irremeiablement sempre hi treu el cap la nena rebel i innocent que porta a dins. 

La Kàtia, com a artista i mare, vol transmetre els seus coneixements als més petits 

perquè sap que des de la tendresa i l'experiència pot aportar valors positius, necessaris 

perquè aquests infants puguin créixer estimant les petites coses que tan feliços ens 

poden fer... 

Alguns d'aquests valors són la constància, la plena atenció, la resolució, la creativitat, 

la psicomotricitat fina, el descobriment i reafirmació de l'estil i personalitat pròpia i 

poder-se expressar i compartir amb llibertat amb els companys. L'apropament a un 

ofici que fa 20.000 anys que és la màxima expressió del més innovador: el Disseny de 

Moda. 

I per últim, tot enfilant el vol et diu que et deixis robar el cor per la roba feta amb el 

cor! 

 

3. OBJECTIUS GENERALS  
 

Els continguts, objectius i activitats s'han desenvolupat adaptant-los a l'etapa escolars 

d'educació infantil i primària. 

- Despertar i dinamitzar la creativitat, la imaginació, el gust per l'estètica i l'esperit de 

superació, a través de la imaginació i desenvolupament de les idees. 

- Desenvolupar la coordinació visual i manual. 

- Proporcionar als nens i nenes un ambient alegre i plaent que afavoreix el 

desenvolupament d'aquesta habilitat artística 
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- Incrementar la percepció visual i destresa manual, mitjançant l'observació. 

- Gaudir manipulant i practicant amb materials nous i diversos, coneixent les noves 

possibilitats que se'ns presenten i les seves propietats. 

- Reflexionar i analitzar el món visual que ens envolta, potenciant les nostres 

sensibilitats amb l'ús de materials reciclats. 

- Interpretar i valorar les creacions personals i les dels companys amb una actitud 

crítica i respectuosa, amb la finalitat de continuar avançant motivant-nos. 

- Desenvolupar i potenciar l'estima de si mateix. 

- Aprendre a desenvolupar rutines i consolidar determinats hàbits com l'ordre, la neteja 

i conservació d'eines de treball i de materials, la qual cosa ens portarà també a saber 

donar valor a les coses. 

- Promoure valors com l'ordre, l'organització i el respecte de temps i torns. 

- Descobrir la satisfacció d'un oci compartit, respectant el treball dels companys. 

 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

Amb el desenvolupament de cada activitat en el taller, es pretendran aconseguir 

diversos objectius més concrets i relacionats amb les experiències que es realitzen en 

cada sessió: 

- Potenciar l'expressió conceptual i emocional a través de la costura i l'elaboració de 

peces de bijuteria.  

- Conèixer i aplicar diferents procediments/tècniques de costura 

(Tradicional, Patchwork, Cartonatge,…) 

- Reconèixer diversos materials i mitjans d'expressió artística i aprendre a utilitzar-los 

adequadament. 

- Despertar la consciència d'hàbits i usos responsables de recursos i materials de 

reciclatge, explorant les possibilitats artístiques d'objectes i materials d'ús quotidià. 

- Aprendre activitats preparatòries per a la costura més senzilles com embastar, 

mesurar, marcar i tallar, i per a preparació de peces de bijuteria com triar els materials 

que utilitzarem… 

- Realitzar activitats més complexes com la preparació de peces per a la costura, 

assemblar peces de bijuteria i reconèixer la conveniència o no de l'ús de granadures i 

materials en funció del color, textura, pes, dimensions,… 

Les activitats de costura creativa afavoreixen que els nens i nenes es beneficiïn en les 

següents àrees: 
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* Motricitat Fina: Aquest taller és idoni per a augmentar la destresa en l'ús motriu, 

perquè en el transcurs del taller els nens i nenes van realitzant activitats que els 

permet fer moviments petits i precisos amb les mans i coordinar-los amb altres 

capacitats com la visual, on s'implica: 

- Retallades: el retallat és una de les millors formes d'exercitar l'habilitat manual i la 

concentració. 

- Construcció: assemblar i unir peces de diferents grandàries i formes amb agulla i fill, 

és una divertida manera d'adquirir agilitat amb els dits i els ensenyen a dominar les 

seves mans amb precisió. 

* Cognitives: Aquest tipus d'art com l'art en general potencia el desenvolupament dels 

sentits, la sensibilitat, l'expressió de les emocions, la intel·ligència. L'art obliga a l'ús de 

tots dos hemisferis cerebrals, els quals allotgen les activitats lògiques, matemàtiques, 

analítiques i conscients, igual que les inconscients, sintètiques i intuïtives que 

desenvolupen els talents artístics. 

Els nens i nenes es aprendran amb: 

- Textures 

- Combinació de Colors 

- Ús de materials no convencionals, per a decoració. 

- Nou vocabulari 

 

 El procés creatiu, desenvolupat en els tallers, integrarà: 

- Flexibilitat i diversitat a l'hora d'entendre les idees. 

- Reflexió i valoració dels possibles mètodes a utilitzar. 

- Autonomia per a trobar una resposta personalitzada. 

- Mirada crítica de l'entorn i de les nostres propostes. 

 

5. DESTINATARIS  

Els tallers de costura creativa i bijuteria van destinats a nens i nenes d'Educació Infantil 

i Primària amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys. 
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6. METODOLOGIA  

Els tallers d'art, parteixen d'un principi d'aprenentatge participatiu i experimental, 

iniciant des de les etapes infantils la curiositat cap a la utilització de diversos materials i 

tècniques. 

El taller pren referències artístiques pròpies i externes de gran potencial visual, buscant 

sempre un detonant o punt de partida que ens sorprengui i motivi, perquè sigui el 

propi nen o nena qui se senti emocionada amb el seu treball, sentint com avança en la 

seva destresa i potenciant les seves sensibilitats, aprenent a mirar el seu entorn amb 

altres ulls, veient mes allà, realitats que des del començament de les classes, ja no 

passaran desapercebudes, com la llum, el color, els volums, l'entorn viu que es genera 

al nostre voltant i que sempre és font d'idees i d'inspiració. 

Proposem una sèrie d’activitats tant per als més menús com per als més grans. No 

obstant, donat que és un procés individual i creatiu les activitats a dia d’avui són 

orientatives. No es pot planificar ni el ritme amb el que crearan les seves “obres d’art 

de la costura” ni què ni com ho voldran fer.  

Poder entre tots volem construir alguna cosa o proposem una activitat que no ha estat 

calendaritzada però ens sembla molt atractiva i la volem dur a terme. 

S’ha de tenir en compte que la metodologia de l’upcycling prové del reciclatge, i qui 

sap què trobarem per l’escola, què portarem de casa i quines idees passaran pel 

magnífic món de la imaginació i la creativitat! 

Les sessions seran d’una hora i quart (Si s’ajunten dos sessions en el mateix dia. Ja 

que no hi ha opció a més. La jornada de menjador consta de 2h 30min) 

En cas que es pugui calendaritzar més d’un dia, o fer-ho per la tarda, la durada de la 

sessió pot ampliar-se segons demanda.  

El dia de la setmana dependrà de l’AMPA i/o l’empresa que ho gestioni amb el 

conjunt global d’espais i extraescolars.  

 

ACTIVITATS PELS MÉS PETITS 

Des d'una aula habilitada amb els estris i materials propis d'un taller professional de 

costura, farem un seguit de projectes adequats a la seva edat. 

 

Aquestes són algunes de les propostes: 

Al setembre: 

Què millor que començar ben amunt, fent una samarreta personalitzada 

i molona per Sta Tecla, la festa més especial pels infants de Sitges. 
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Octubre i novembre: 

Durant aquests mesos aprendrem les bases de la costura; Enfilar una agulla i a unir 

dos trossos de tela. A mesura que vagin aprenent, els projectes tindran més dificultat. 

En aquest cas utilitzarem feltre, cartó i llanes en substitució de teles, fils i agulles, 

materials pels quals encara són massa petits. 

Desembre: 

Òbviament, decoració nadalenca! Hi ha possibilitats il·limitades de projectes preciosos 

de tela per fer aquesta època de l'any, des de boles per l'arbre, ninots, mitjons pels 

dolços... Adaptarem el projecte a les tendències en decoració d'enguany. 

Gener i febrer: 

Aquí tindrem dies de feinada intensa perquè pensarem, dissenyarem i farem la nostra 

disfressa. Sempre que es pugui es donarà preferència a l'ús de materials reciclats i 

respectuosos amb el medi ambient. No sé, no sé, però potser ha arribat el moment de 

jubilar la típica disfressa feta amb bossa d'escombraries i trencar-nos una mica les 

banyes per no comprar més plàstic per crear-la... 

Març i abril: 

Que tal una mica de moda i estil? Podem fer-nos alguna peça de vestir o complement. 

Per exemple, podem pispar una camisa vella del pare i transformar-la en alguna peça 

per nosaltres o fer-nos una tote bag ben vistosa per portar l'esmorzar i si ens en sobra 

un trosset, potser fem un detall pel dia del pare, ja veurem, ja veurem... 

Maig i juny: 

A la recta final aprofitarem per polir tot allò que ens hagi quedat pendent d'aprendre i 

si dóna temps els més valents podran cosir amb la màquina. Ah! I també alguna 

sorpresa per regalar a la mare, que com s'ho mereixen! 

 

ACTIVITATS PELS MÉS GRANS 

L'aula estarà el màxim d'ambientada i assimilada a un taller real de costura perquè 

tinguin la sensació d'estar en un. 

Setembre: 

Com no, també es faran la seva samarreta de Sta.Tecla! La 

farem pesronalitzada perquè cadascú pugui lluir l'element de la festa que més el 

representi; gegants, drac, diables, cercolets...i hi posarem el nostre nom. 

Octubre i novembre: 

Aquí ens endinsarem en l'aprenentatge bàsic de la costura, coneixeran els estris i 

materials del taller i després d'informar de les normes i advertències bàsiques més 
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importants (les agulles punxen, les tisores tallen, els últims 5 min de classe serviran per 

posar-ho tot en ordre...) començarem a practicar cosint a mà utilitzant -aquí sí- el 

material professional. 

Desembre: 

Guirnalda de nadal feta amb pom poms, boles per l'arbre, jersei de nadal... Són només 

algunes de les propostes. 

Gener i febrer: 

Igual que els petits.. Carnaval, Carnaval te quierooo!! El tema de la disfressa el 

decidirem en "assemblea d'alumnes". 

Març i abril: 

Practicarem amb la màquina, el maniquí, la cinta mètrica i els patrons. Aplicarem les 

mates a la moda! 

Maig i juny: 

Aquests mesos serviran per poder acabar el curs rodó i perquè cada alumne de 

manera individual se senti realitzat i esculli lliurement què vol crear. Però d'això no en 

podem fer una predicció perquè la creativitat necessita llibertat... 

 

PER TOTS EN GENERAL 

Els infants s'enduran a casa els treballs realitzats. Això sí, hauran d'aprendre a tenir 

paciència i a ser conscients que la feina manual i artística no és clicar una pantalla i 

requereix el seu temps si es vol obtenir un bon resultat final. 

Hem de tenir en compte també la quantitat d'alumnes i la capacitat resolutiva de 

cadascú. Com més alumnes, més lent serà el procés perquè se li dedicarà la màxima 

atenció a cadascun. 

Alhora que realitzem els diferents projectes aprendrem els noms de les eines 

quotidianes del taller en català, castellà i anglès i els més grans les escriuran 

Proposem algunes propostes random que es poden anar introduint segons el temps i el 

ritme d'aprenentatge que portem: 

-Coixí gegant pel nostre chill out/in particular 

-Un vestit per la nostra nina o nino preferit 

-Posa-gots per la nostra festa d'aniversari 

-Punt de llibre de cinta i botó 

-Introducció al punt de creu... 
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RECULL D’IMATGES  

En aquest apartat mostrem una sèrie d’imatges a mode d’exemple. Les activitats 

tindran aquest estil, però òbviament no seran iguals a la fotografia ja que la creativitat 

de cada infant entrarà en joc i serà  única i exclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE COSTURA UPCYCLING 
BY KATIA PLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE COSTURA UPCYCLING 
BY KATIA PLANA 

 

7. AVALUACIó 

 

Aquesta activitat no es pot avaluar. Deixarem que els infants creïn i es desenvolupin 

lliurement seguint les indicacions de la tallerista.  

Qualsevol cosa que hagin fet, estigui millor o pitjor elaborada haurà sortit d’ells i elles, i 

qui som nosaltres per tallar les ales de la imaginació o per qüestionar-la? 

Ells seran els únics que es vagin avaluant, és important que prenguin consciència de 

les seves limitacions o de les seves millores. I en cap cas com a connotació negativa, 

sinó per avaluar què podem fer i com? Si tenen els materials necessaris, si ho poden 

dur a terme, si afronten les dificultats que això comporti... serà un aprenentatge 

constant i adquiriran la maduresa que cal per la presa de decisions cadascú al seu 

nivell. Tot això òbviament anirà acompanyat de la motivació i ajuda de la tallerista. En 

aquest cas, la Kàtia Plana que esperem que ella als infants i els infants a ella...es 

“robinelcor”! 

 

 


