ICCKIDS

OBRADOIRO
PINTURA
CONDUCTIVA

ICCKIDS
É un proxecto cultural de vangarda
na provincia de Ourense, que se interesa polo sector da sociedade infantil. O talento dos novos artistas é
a razón de ser das industrias culturais e creativas, e este merece ser
protexido e promovido.
IccKids é un novo proxecto realizado
por 123 Artes Digitales que se engloban dentro de Ourense ICC Week,
propoñendo unha nova perspectiva
sobre a relación entre as artes e novas tecnoloxías coa infancia contemporánea. Mediante un conxunto de
obradoiros que fomentan, a través
da creación dixital, a capacidade de
crear “pezas artísticas” co fin de converter aos nenos e nenas en creadores en lugar de limitarse a ser meros
consumidores
de
internet.
Para iso organizáronse 5 talleres en
diversas disciplinas artísticas que se
desenvolverán no transcurso do
2016, en diferentes concellos da provincia de Ourense .

Unha mistura
entre a arte
analoxica e
dixital
Patrocinado por:
Información de Obradoiros
www.ourenseiccweek.com
Teléfono: 609166550
E-mail:
123artesdigitales@gmail.com
info@ourenseiccweek.com

OBRADOIRO
PINTURA E
PLASTILINA
CONDUCTIVA

Destinatarios:
Nenos e nenas entre 8 a 15 anos
Lugar: Aula Cemit Celanova.
Parque dás Triguerizas
Datas: Semana Santa (días lectivos)

Como facer pasar a electricidade sen ningún cable?
Como realizar circuítos coa mesma facilidade que
facer un debuxo? Como integrar luces en debuxos e
creacións de papel?
!Utilizando pintura condutora!

Dende o 21 ata o 29 de Marzo
Horas: Pola tarde de 16;00p.m a 19:00 p.m
Inscricións:
Obxectivos:

Neste taller aprenderemos a debuxar e modelar
circuítos utilizando a pintura e a plastilina conductiva,
engadindo tamén compoñentes interactivos a calquera superficie (papel, cartón, paredes,...)Os nenos e
nenas aprenderán dun xeito rápido algúns conceptos
básicos da electrónica mentres conectan compoñentes simples como diodos Led ou baterías, debuxando
e modelando circuítos que lles permitirán realizar
creacións que se iluminan, reproduzan música ou
sons entre outros en case calquera tipo de material
coa ausencia de cables. Aínda que os traballos dos
alumnos realizaranse por equipos, o resultado final
será unha combinación das diferentes pezas.

Enriquecer as posibilidades creati

Debuxar e modelar circuítos é un xeito sinxelo e
divertido de introducirse na electrónica creativa a
calquera idade e non se necesitan coñecementos
previos de ningún tipo, excepto a túa imaxinación.

-Realizar un percorrido atractivo que motive a
aprendizaxe mediante a experiencia.

-Fomentar o traballo en equipo, a cooperación, a
diversión e a solidariedade. Educando nunha convivencia conciliadora, plural e non discriminatoria.
-Ensinarlles o espírito emprendedor.
-Valorar a importancia da linguaxe abstracto
como medio de expresión.
-Desenvolver o valor pola estética.

Para formalizar a inscrición só tes que cubrir o
formulario e entrégalo no Concello de
Celanova
Outra opción é envíalo por correo electrónico a 123artesdigitales@gmail.com .
Outra
opción
é
na
páxina
web
www .our ens eicc wee k .c om , no apar ta d o
IccKids cubrindo o formulario.

-Fomentar o interese por descubrir e contar. Véndoo
como unha oportunidade nova de creación.
-Xerar ferramentas de expresión que posibiliten a comunicación artística.

-Desenvolver a capacidade de análise sistemática de problemas concretos.

-Comprender e descubrilas claves do itinerario e
da materia tratada.

Profesores:
José Velasco
Cristina Blanco
E-mail:
123artesdigitales@gmail.com
info@ourenseiccweek.com

Teléfono de contacto: 609166550

