CENTRE CULTURA
LA FÀBRICA

CURS
2018
2019

ESCOLA
MUNICIPAL
D’ART DE
CELRÀ

Inscripcions

• Del 4 al 14 de juny,

per a l’alumnat curs 2017-18
• Del 18 al 22 de juny,
obertes per a tothom
• Si queden places disponibles,
s’obrirà un nou període
d’inscripció del 17 al 21
de setembre de 2018.
Presencialment a l’Àrea de
Cultura, dilluns, dimecres i
dijous de 9 a 14 h, i dimarts
i divendres de 16 a 19 h.
O a través del web:
www.escoladart.celra.cat

Dates dels cursos

De l’1 d’octubre de 2018
al 21 de juny de 2019
(calendari escolar de festes).

Matrícula

General: 36 €
Si es fa més d’un curs només
s’ha de pagar un cop.
Restauració de mobles 66 €
(inclou el material)
Les quotes són trimestrals.

Descomptes

• 35% per a persones

majors de 65 anys
• 40% per a persones
amb discapacitat física o
psíquica a partir d’un 33%
• 25% per a joves fins a
25 anys a cursos d’adults

Més informació:

www.escoladart.celra.cat
Tel. 972.493.026
cultura@celra.cat

Juny 2019: realització d’una
exposició col·lectiva dels
treballs de tot l’alumnat.

Cursos
per a infants

Cursos
per a adults

FANG I CERÀMICA
CREATIVA

FOTOGRAFIA 1

Juga, experimenta
i crea amb la terra
Els infants aprendran a partir de
la creativitat i l’experimentació
amb el fang. Es treballaran
tècniques bàsiques per a la
realització de les peces on
el nen estarà orientat, però
no dirigit, perquè pugui
desenvolupar la seva pròpia
creativitat. Pràctiques de torn,
modelat, dibuix sobre rajoles,
esgrafiats, textures i gravats. Les
peces es pintaran, esmaltaran i
couran amb l’acabat ceràmic.
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Edat: de 5 a 11 anys
Preu: 66 €/trimestre
Professora: Montse Seró

DIBUIX I PINTURA
Diferents tècniques
de dibuix, pintura i escultura,
aplicades d’una manera
creativa i experimental.
Interactuant amb els diferents
materials proposats, plastilina,
fang, aquarel·les, acrílics, ceres i
material de reciclatge, crearem
contes, màscares, personatges,
formes i tot el que càpiga en
l’imaginari de cada nen.
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Edat: a partir de 7 a 12 anys
Preu: 88 €/trimestre
Professora: Mar Vivó

Aprenentatge de la tècnica
fotogràfica i de la creació
d’imatges. Es treballarà
des dels orígens de la
fotografía,l’exposició, la
sensibilitat, la profunditat de
camp, la velocitat d’obturació,
el moviment, la imatge, la
il·luminació, el flaix…
Sessions teòriques i sortides
fotogràfiques. Indispensable
tenir càmera reflex I portar-la
a classe.
Dilluns, de 19 a 21 h
Preu: 104 €/trimestre
Professor: Jordi Ribot

FOTOGRAFIA 2
Aquest curs està pensat per
a totes aquelles persones que
hagin fet el curs de Fotografia 1,
o demostrin tenir nivell demanat
(cal portar 10 fotografies sobre
un tema per poder valorar
el nivell). EL curs està dividit
en tres blocs que corresponen
als trimestres de l’any.
BLOC 1:
Assaig fotogràfic. Laboratori
fotogràfic analògic
Pensar una idea per poder
desenvolupar-la amb
fotografies. Fer un seguiment
a través del Notebook
i establir una agenda de
sessions per aconseguir un

projecte fotogràfic personal.
Laboratori fotogràfic analògic.
Aprendre a revelar les
fotografies amb el sistema
analògic. Revelar el negatiu i
fer ampliacions en positiu.
BLOC 2:
Edició de fotografies
il·luminació bàsica.
Il·luminació de producte
Edició de fotografies.
Aprendre a editar les
fotografies amb Photoshop
i Lightroom. Treballar amb
l’arxiu RAW i el Càmera RAW.
Il·luminació bàsica. Aprendre
l’esquema bàsic d’il·luminació
i fer sessions pràctiques.
Il·luminació de producte.
Treballar productes específics
per a la seva promoció.
BLOC 3:
El retrat. Model. El nu
Aprendre a fotografiar les
persones des d’un punt
de vista formal i psicològic.
Treballar la fotografia
amb model, per a roba i
complements. La fotografia
de nu busca les formes
i les textures de la pell amb
la finalitat d’explorar els
elements simbòlics i
abstractes del cos humà.
Dimecres, de 19 a 21 h
Preu: 104 €/trimestre
Professor: Jordi Ribot
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