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Entitat 
Nom: Joan Iniesta Llop 

Adreça: C/ Arnes 19, 3-2 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 647 081 401 Correu-e: joaniniesta@gmail.com 

Web: http://      

Observacions: Llicenciatura en Belles Arts, especialitat en escultura i pedagogia 

 

Activitat 
Títol: Nanos amb molta història 

Responsable: Joan Iniesta Llop 

Àmbit:  Artesanal  Formació  Social 
 Artística  Mediambiental  Lleure 
 Espectacles  Musical  Esplai 
 Esportiva  Salut   
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Conéixer el passat comú fent incís en la interculturalitat 
2. Obrir i potenciar el centre en ell mateix i l'entorn 
3. Afavorir la inserció, aprendre en valors i treballar en equip 
4. Aprendre tècniques d'escultor amb acabats professionals 
5. Treballar el volum, composició, expressions de la cara i color 

Descripció: A partir d’un material prèviament elaborat i lliurat a les escoles, es treballa la història 
dels personatges il·lustres de Tortosa i el camp de l’Ebre. Arrán dels personatges es 
construiran nanos per lluir-los i fer-los ballar a les festes de l’escola, el barri i la ciutat. 
Treballant amb les tècniques dels mestres artesans obrim la porta a que l’escola 
s’uneixi a les celebracions del barri i la ciutat, creant des del melic de la futura societat 
un nexe més fort. 
El taller per a fer una figura té una durada de 10 hores; en el cas de ser més grups, si 
es treballa alhora, l’activitat suma 4 hores per cada grup de més. 

Destinataris: Cicle Infantil, Cicle Mitjà, Cicle Superior, Primer cicle d'ESO 

Durada: 10 hores 1a figura, 4h cada figura de més. Al llarg del curs 

Preu:  30h 
 Gratuït  

Observacions: Aquest taller lliura a l'escola una o més figures com les que surten dels tallers artesans. 
La seua confecció, qualitat i duresa no es veuen reduïdes pel treball amb els alumnes, 
doncs les tècniques professionals són ben senzilles. 
La finalitat és que les escoles llueixin, en el conjunt de la ciutat i el territori, una 
imatgeria rica en històries i de qualitat artística, tot creant una oportunitat per a la 
trobada dels diferents centres, barris i cultures de la ciutat.  

 


