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D’ON SURT LA IDEA?

• Pla de treball (currículum)

• Objectius projecte d’art Vetes i fils

• Recorregut dels subgrups
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PLANTEJAMENT

• Repte del primer dia: es proposa que cadascun d’ells es faci una 
samarreta de paper que li vagi bé i que se la pugui posar i treure 
sense trencar-se



PLANTEJAMENT

• Avaluació: és possible utilitzar els 
models que hem fet amb paper 
per fer les samarretes de roba?

- No, perquè hem fet samarretes rares que la gent no 
comprarà

- Les que hem fet amb paper, amb roba serà més fàcil....
- No, la roba costa més de tallar, això ho hem de millorar
- La samarreta amb roba té mànigues diferents.
- Una cosa és allò que volem fer, i l’altre és quan la fem, 

que surt diferent
- El paper es mulla i es trenca i la roba no.
- Amb la roba serà més fàcil perquè és elàstica i no es 

trenca



EVOLUCIÓ DEL REPTE

• Aconseguim informació de...
• Vídeos que porten els 

alumnes (youtube)
• Cerca personal a casa (Internet i 

persones properes)



• Avancem cap a...

• Patronatge industrial

• Patronatge artesanal

EVOLUCIÓ DEL REPTE



EVOLUCIÓ DEL REPTE

• Avancem cap a...

• Consciència de l’evolució de les peces de vestir al llarg del temps

• Impacte de la indústria tèxtil en la societat del S. XX
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CAP ON VOLEM ANAR?

• Confecció d’una samarreta de roba

• Línia del temps vestimenta Edat Contemporània

• Funcionament indústria tèxtil



AMB QUÈ ENS ESTEM TROBANT 
DIFICULTATS?

• Etiquetes

• Mesures diferents en la mateixa talla entre marques



COM HI TÉ CABUDA LA TECNOLOGIA?

• Aprofitem l’entorn

• Compartim el que 
aprenem

• Bloc de l’Escola de Rellinars

http://agora.xtec.cat/ceiprellinars/



• Lupa Motic

COM HI TÉ CABUDA LA TECNOLOGIA?



COM HI TÉ CABUDA LA TECNOLOGIA?

• Documentació en Power Point

• Reflexionar sobre allò que fem

• Compartir-ho amb els altres (famílies, mestres, altres alumnes, formació,...)


