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QUEN SOMOS?

13.14 Artes Plásticas somos un pequeno colectivo formado por Licenciad@s en Belas Artes e Mestr@s en Educación infantil que nos adicamos 
á realización de obradoiros creativos, tanto artísticos como educativos, sempre dende unha perspectiva tanto didáctica coma lúdica e cun 
gran obxectivo: a mellora das estratexias de comunicación e convivencia dos nen@s nas fases primarias da educación. 

Moitas veces descubriremos que os nenos e nenas, e os non tan nen@s, exprésanse con máis claridade gráficamente que de forma verbal.  Isto é 
así porque as artes plásticas veñen a satisfacer as necesidades de concreción e claridade requeridas a hora de comunicar certo tipo de experiencias 
e inquietudes que a linguaxe verbal normalmente non alcanza. Creemos firmemente que as artes plásticas son a forma menos excluinte de 
proporcionarlles aos nen@s recursos na resolución de problemas e na toma responsable de decisións do día a día, e por iso nos nosos obradoiros, 
sen deixar de potenciar as capacidades  intelectuais, críticas e creativas das nenas e nenos, manexamos diferentes materiais e medios para 
favorecer tanto o desenvolvemento integral das súas habilidades visuais e manuais, como para promover hábitos e valores como a orde, a limpeza, 
a conservación dos materiais ou o traballo colaborativo. En definitiva, que os nen@s aprendan a aprender.

E por que creemos nas artes plásticas como a maneira máis inclusiva de aprender a aprender ofrecémoslles os nosos clientes a posibilidade 
de participar de manera activa nos obradoiros, ben seleccionando as actividades que mellor se axusten ás súas expectativas e necesidades, 
ben encargando obradoiros específicos. 

Para calquera aclaración no dudedes en chamar! 627510365 - 654362513
13.14artesplasticas@gmail.com



OBRADOIRO:  “ARTE 4.0.”

Traballarase na aprendizaxe das técnicas básicas das artes plásticas na busca das posibilidades creativas de cada alumn@. Tomarase como referencia 
os diferentes artistas e movementos artísticos que constrúen a historia da arte. Con isto intentarase fomentar a actitude crítica de cada nen@ ante 
a arte, valorar e aprender as diferentes técnicas artísticas e aprender a aproveitar a súa creatividade.

Bloques a traballar:

1. DEBUXO: lápiz, carboncillo, pastel...

2. PINTURA: acuarela, témpera, acrílico, óleo...

3. MODELADO: cerámica francesa, barro...

4. ESTUDO DA ARTE: artistas e movementos importantes.

 * obradoiro de 1 h.

 * horario: mediodía ou tarde.

 * infantil, primaria e eso:

  * infantil: máx 7 nen@s

  * primaria/eso: máx 10 nen@s

  * mixto: máx 8 nen@s

30 €/h



OBRADOIRO:  “OLIMPIADAS DA MOTRICIDADE FINA”

Neste obradoiro traballaremos a motricidade fina en alumn@s de educación infantil. A motricidade fina é imprescindible para realizar con 
normalidade as accións do día a día como aprender a escribir sen dificultades, abotoarse o mandilón, atarse os cordóns, recortar de maneira 
eficiente, ter forza e independencia coas mans... Ademais de traballar dende unha perspectiva física, tamén o bo desenvolvemento da motricidade 
fina axuda a aumentar a autoestima dos nen@s e a evolucionar na aprendizaxe escolar dunha maneira máis doada.

O principal obxectivo deste obradoiro é prever dificultades na aprendizaxe da escritura ademais de mellorar a habilidade coas diferentes ferramentas 
da vida diaria, aprendendo todo isto dunha maneira lúdica.

 * obradoiro de 45 min.

 * horario: mediodía.

 * infantil: máx. 8 nen@s. 

25 €/sesión



OBRADOIRO:  “CINE MIÚDO”

O obradoiro consistirá na creación dunha obra audiovisual: guionizada, dirixida, interpretada e grabada por parte dos alumn@s. Faremos un guión 
entre todos, elexiremos personaxes, faremos os decorados, a roupa, a maquillaxe e grabaremos as escenas... 

A peza grabarase en HD cunha cámara profesional e cunha cámara GOPRO. 

Como produto final obteremos unha peza audiovisual en formato dvd para para cada alumn@ e presentarase a varios concursos de audiovisual 
infantil.

 * obradoiro de 1 h.

 * horario: mediodía ou tarde.

 * primaria/eso: máx. 10 nen@s. 

30 €/h



OBRADOIRO:  “DESEÑAR E CONSTRUÍR EN EQUIPO”

O obradoiro consistirá na creación proxectos creativos en conxunto. Nas primeiras sesións decidiranse colectivamente os proxectos a desenvolver 
ao longo do curso: maquetas, decorados xigantes, máquinas de debuxar, robots, murais...para despois marcar un calendario de traballo e asignar 
os papeis de cada alumn@ no equipo de traballo.

Os principais obxectivos son fomentar a creatividade, desenvolver o tipo de intelixencia más destacada en cada alumn@, aprender a traballar en 
equipo e adquirir responsabilidade en proxectos complexos. 

 * obradoiro de 1 h.

 * horario: mediodía ou tarde.

 * primaria/eso: máx. 10 nen@s.

 * material específico incluído.

 

35 €/h



Ada Adriana García Rodríguez
25-11-1983
Tlf: 627510365
13.14artesplasticas@gmail.com

Licenciada en Belas Artes, operadora de cámara e mestra de educación infantil. A súa experiencia laboral 
céntrase no deseño gráfico, a dirección artística e a formación de adultos e nen@s. Mestra de expresión 
artística dende 2008, actualmente centra os seus obradoiros en dúas vertentes: a das artes plásticas e a 
de apoio a nen@s con dificultades de aprendizaxe.

Víctor García Ulla
24-03-1979
Tlf: 654362513
13.14artesplasticas@gmail.com

Licenciado en Belas Artes, experto en creación e investigación contemporánea e docente de artes 
plásticas. A súa experiencia laboral ademais da formación en artes plásticas a adultos e nen@s, céntrase 
na creación de obra plástica e gráfica: dende a cerámica á fotografía pasando pola talla en pedra ou 
madeira, ademáis do montaxe audiovisual e o retoque dixital. 



627510365 - 654362513
13.14artesplasticas@gmail.com


