
 
 
 

Curs de matèria transversal  
 

Curs 2017/2018  
2n semestre  

 
 

THE COLOR LAB. 01. RECURSOS SENSORIALS, ARTÍSTICS I CREATIUS 
PER L'AULA, MITJANÇANT LA LLUM, EL COLOR I L'ESPAI. 

 
Dates: 
9 i 10 de març de 2018  
Divendres 15:00-20:00 h.,  amb un descans de 30 min. 
Dissabte 9:00-14:00 h., amb un descans de 30 min. 
 
Durada: 
10 hores, 1 crèdit.  
 
Nombre de places: 30  
 
Lloc de realització: 
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social  
Aula a determinar 
Campus de Cappont  
 
Matriculació: 
De 12 de febrer 2018 a 6 de març de 2018.  
Matrícula a través de:  
https://seuelectronica.udl.cat/pagaments.php  (pagament en línia)  
 
Import de la matrícula: 
39,53 € . Si no omplim les 30 places amb estudiants el curs l’obrirem a mestres 
també. 
 
Coordinació: 
Pepa Valls 
pepavalls@pip.udl.cat 
 
 
PROFESSORAT  
Jeroni Martínez 
Judith Hortigüela  
 

https://seuelectronica.udl.cat/pagaments.php
mailto:pepavalls@pip.udl.cat


 
 
 
 
OBJECTIUS  
 
- Descobrir els recursos i les eines bàsiques per treballar la llum i el color 
- Apoderar l'alumnat per l'ús efectiu de la taula de llum i del retroprojector, així 
com dels diferents recursos utilitzats 
- Dissenyar, organitzar i conduir dinàmiques artístiques i creatives a l'aula 
- Assolir una visió general i pràctica de tot el que intervé en la creació d'un espai 
creatiu 
- Disposar d'estratègies per crear ambients multisensorials a l'aula 
- Utilitzar els recursos i els materials per tal d'afavorir la creativitat a l'aula 
- Crear recursos universals, addicionals i intensius, per donar resposta a les 
NESE (necessitats específiques de suport educatiu) 
- Obtenir inputs i estratègies per poder treballar a l'aula de manera competencial, 
vivencial i artística. 
- Apoderar l'alumnat per la creació de recursos materials i dinàmiques inclusives 
i creatives 
 
CONTINGUTS  
 
Immersió a les taules de llum i retroprojector 
Ambients multisensorials (aspectes bàsics) 
Vivència i experimentació de conceptes 
 
 
METODOLOGIA  
 
Activitats presencials  
Grups de treball en petit grup 
Sessió conceptual introductòria 
Activitats vivencials i experiencials 
 
TIPUS AVALUACIÓ  
 
Valoració de l’assistència i participació a classe i tutories.  
Valoració del treball fet durant la jornada 
Valoració sobre la reflexió de l’experiència viscuda 


