


Aquesta ens la sabem: som Eixos Creativa, 
empresa de serveis educatius amb seu a 
Barcelona.

Oferim activitats artístiques, tecnològiques i 
(sobretot!) creatives per a escoles i AFAs/AMPAs.

Activitats on els i les alumnes aprenen a explorar, 
conèixer i transformar el món que els envolta 
alhora que potencien les seves qualitats humanes.

Qui som?

Amb aquest dossier us volem presentar totes les activitats extraescolars que 
oferim a les escoles. 

Comencem!



El còmic és una disciplina que abarca tant el desenvolupament d'habilitats plàstiques com narratives. Per una banda 
treballarem tècniques d'il·lustració, utilitzarem diferents eines, materials, papers. Per l’altra, potenciarem la 
imaginació i l'expressió de les idees creant personatges, ambients, situacions… Treballarem: L'estructura dels 
personatges, la profunditat, els tipus de plans, expressions facials, colors, l'story board… Elaborarem un guió que 
plasmarem en un còmic.

El curs de còmic s'adapta al nivell de dibuix de cada alumne/a, per tant 
qualsevol alumne/a pot seguir la dinàmica encara que comenci amb poc nivell.

Acabarem creant un còmic com a projecte final de curs.

Còmic

Freqüència i durada 
de les sessions Dimarts: De 16:30 a 17:30

Ratios d’alumnes Màxim 10-12 alumnes per monitor

Preu mensual 22'50€/alumne



Vull ser blogger

Aquesta activitat està dirigida per als joves amb interès cap a la comunicació digital i 
les xarxes socials. En centrarem principalment en la creació d'un blog o un vídeo blog 
enfocat a la temàtica en la que es sentin més còmodes. Aprendrem a mantenir aquest 
blog generant contingut de qualitat, aprendrem a promocionar-lo i que arribi al 
nostres públic a través de les xarxes socials i d'altres eines digitals que anirem 
descobrint al llarg del curs. També edició +, vídeos... El maneig d'eines professionals pot 
permetre als estudiants endinsar-se al món del Community Manager, una de les 
professions més demandades en aquests moments. A més a més donarem suport en les 
tasques de comunicació i difusió de l'AFA.

En aquesta activitat ampliaran els coneixements pel que fa a l'ús de l'ordinador i 
d'Internet, s'aprendrà a més a utilitzar les xarxes d'una manera segura i responsable i 
a usar-les no des d'un punt de vista estrictament personal si no des d'una vessant 
informativa o didàctica i fins i tot potser semi-professional. 

CAL PORTAR ORDINADOR

Freqüència i durada 
de les sessions Dilluns de 16:30 a 19:00

Ratios d’alumnes Màxim 10-12 alumnes

Preu mensual 29€/mes alumne 



Teniu Dubtes?

934106939 / 630116924

De dilluns a divendres, de 10:00 a 19:00h.

Dissabtes, de 10:00 a 13:30h.

lidia@eixoscreativa.com

www.eixoscreativa.com

Eixos Creativa

@eixoscreativa




