
METODOLOXÍA
Máis aló da importancia de centrarse en contidos e 
tendo en conta a idade dxs participantes, proponse 
un modelo didáctico mediacional que favoreza a com-
prensión e a creatividade, mediante o descubrimento 
e a experimentación.
Abordaxe práctica.

CONTIDOS

Que é a Serigrafía? Que se pode crear con esta técni-
ca? Nocións de Serigrafía como Arte gráfica de aplica-
ción artística. 
SERIGRAFÍA COMO ARTE GRÁFICA: Como empezar? 
Como se obtén unha pantalla por onde pasará a tinta 
co teu debuxo? Preparación das pantallas. Fundamen-
tos do revelado de orixinais con emulsións fotosensi-
bles. 
DESEÑOS, PANTALLAS E SOPORTES: Sobrei que mate-
riais podemos plasmar os nosos deseños? Papel, car-
tolinas, algodón de cores claras. 
IMPRESIÓN E SECADO: Como se estampa? Uso de tin-
tas con base acuosa, non tóxicas. Secado da cor.

A IDEA

A serigrafía converteuse a través dos anos nunha cien-
cia definida e complexa; nunha técnica de impresión 
cuxa ductilidade permitiu o seu emprego en numerosas 
aplicacións: Artística, Artesanal, Industrial, Publicitaria 
ou Téxtil.  
Abordámola como ‘medio de creación’, pero tamén 
como técnica  educativa, é dicir como actividade ma-
nual na cal é posible observar e modificar directamente 
os resultados impresos, utilizando un equipamento re-
lativamente simple.

O  taller proponse como un ámbito lúdico. 
A súa filosofía é a de transmitir un abecé para gozar a 
técnica e poñela ao servizo do pracer da experimenta-
ción e a creación. OS NOSOS OBXECTIVOS 

Xerar nos participantes o pracer da experimenta-
ción, a través do contacto directo cos materiais e o 
uso da cor. 
Recoñecer as vantaxes da serigrafía en canto a ri-
queza, intensidade e duración das cores que ache-
gan importantes triunfos no terreo do visual, en rela-
ción con outros modos de estampaxe.
Promover o recoñecemento de distintos artistas 
contemporáneos que utilizaron a serigrafía como 
forma de expresión.

Compartir a experiencia de estampar.  
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QUE É UN ORIXINAL? OU UNHA MATRIZ?

Como o revelado das pantallas require un equipa-
mento específico (cuarto escuro) e distintos mate-
riais de insolación con certa toxicidade,  este eixo 
temático abordarase mediante un relato (exposi-
cións teóricas e fotografías ou vídeo do proceso. 
Prevese a preparación de 2 ou 3 pantallas para dedi-
car o tempo á experimentación.

A AVENTURA DE ESTAMPAR 

Recursos Didácticos: Coas  2-3 pantallas preparadas, cada 
participante poderá realizar varias impresións, cambiar as 
cores das tintas,  intercambiar deseños e aplicalos sobre 
papeis ou teas.

         “Mans  á  obra”
Sesión de Estampación en directo!

Serigrafía Creativa para Nenas e Nenos. 
A partir de 5 anos.

 acompañados dun adulto.
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