
 DINÀMIQUES DE LA CREATIVITAT
per a Gent Gran

INFORMACIÓ DE LA PROPOSTA-TALLER:

Nom de la proposta-taller:
Dinàmiques de la Creativitat

Experimentació-Manipulació-Creació

Descripció:

Taller on a través de la plàstica treballar actituds com la desinhibició, la 

espontaneitat, la curiositat, la capacitat d’obertura i la flexibilitat necessaries per 

l’acceptació de totes les manifestacions i possibilitats que la plàstica ens ofereix.

 Volem que els i les participants redescobreixin el plaer de tocar, sentir, 

manipular,deixar fluir i deixar-se endur per la intuició natural, esdevenint el joc, com un 

element primordial dins les nostres dinàmiques. 

A través  dels recursos plàstics podem explorar la  nostra creativitat, les nostres 

emocions i canalitzar allò que som.  

Esdevé una forma més d’expressió que tots i totes tenim i  que ens enriqueix i  ens dóna 

eines per expressar-nos i mantenir despertes les nostres habilitats manipulatives i 

creatives. 

Valorem el procés per sobre del resultat tot experimentant i obrint un espai on retrobar-nos 

amb el nostre nen/a interior. 

Vinculem els llenguatges plàstics i la seva expressivitat també a altres elements com el 



cos, la música i la escriptura, oferint així dinàmiques de la creativitat en format 

multidisciplinar, malgrat la plàstica esdevé el llenguatge transversal que emprem a totes 

les sessions. 

Recerca conjunta d’una manera de concebre’ns (autoconeixement) i expressar-nos.

Reflexionarem, aprendrem i ens veurem d’una forma diferent i alliberadora  en un 
espai de confiança i treball conjunt.

Objectius:
Estimular la creativitat

Recuperació del joc

Apostar per la plàstica com un recurs per a l'expressió i la comunicació personal

Manipular diferents materials plàstics tot despertant les habilitats sensoperceptives i 

motrius

Elaborar creacions individuals i grupals

Programa-Continguts:

Les sessions es programen en base a les característiques i necessitats de cada grup. En 

termes generals, alguns dels continguts a treballar a les sessions són:

 Eines comunicatives d'expressió, relació i desinhibició 

 Eines d'expressió oral i escrita (escriptura creativa) 

 Consciència corporal a través de visualitzacions guiades 

 Expressió plàstica i autoimatge

 Expressió plàstica i habilitats socials

 Expressió plàstica i treball en grup / sentiment de pertinença

 Expressió plàstica i història de vida 

Material:
Taules, cadires , equip de música i/o altaveus i materials plàstics variats. 

Adreçat a: entitats, recursos i/o associacions que treballen amb persones de la tercera 

edat. Residències, Centres de dia, Casals d'avis/es...

Més informació: intervenciomatraka@gmail.com


