TALLER DE SEIENTS A MIDA
Ponents:

Liza Bustamante (persona de referència) amb DNI 43071656Q
Mimà Moranta amb DNI 43120730P

C.I.F. G 0 7 0 5 3 2 2 6

En què va consisteix el taller?
Els assitents seran capaços de realizar un seient d’espuma a mida, de rápida fabricació amb un cost
econòmic i amb coneixement d’anar fent coixins a mesura que l’usuari vagi cresquent.
Aquest seien permet que l’usuari adquireixi una bona sedestació, amb control de les caderes i guies
femorals per prevenir patrons rotatoris de les caderes, evitant així sedestacions sacres i
deslliçaments.
Es podrá col·locar on es vulgui: cadira cotxet, cadira manual, cadira eléctrica o cadires de casa
Cada dos participants faran un coixí a mida.

Material necessari:
Espumes de densitat 25, que no es calentin amb la fricciò, retallades amb diferents mides, les mides
depen de l’usuari a qui voldran fer el coixí (contorn caderes assegut i contorn cuixes
assegut(muslos).
Ganivets elèctrics de cuina.
Marcadors negres per dibuixar silueta.
Duraciò Taller: 90 min

RESUM TALLER
En el nostre taller els participants realitzaren, en parella, un coixí-seient petit a un ossito de felpa i a
un bebé de padàs i un coixí-seient gros, també en parella, a un dels assitents.
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Aprengueren a tallar amb un Ganivet eléctric de cuina i amb una serra d’espuma depenen del tall
que havien qde realizar, pogueren gravar i fer fostos i s’enportaren un vídeo explicatiu de la
creadora original de la idea.
I obtengeuren resultats positius que algú s’en va enportar a casa per tal de recordar i poder realizar
aquest producte en els seus respectius lloc de treball.
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