
CERÀMICA

Curs d’iniciació
Curs adreçat a persones que 
volen conèixer el procés ceràmic 
i experimentar amb el fang a 
partir de les tècniques bàsiques 
com planxes, xurros, motlles, 
iniciació al torn, engalbes, 
esmalts, decoracions i potenciar-
ne la part artística i creativa. 
 
Curs de perfeccionament
Curs adreçat a persones que ja 
tinguin un coneixement i una 
pràctica bàsica del procés de la 
ceràmica. Treballarem segons 
el nivell de cada alumne/a: 
investigació d’esmalts de baixa, 
d’esmalt de gres i de raku, 
treballs amb gres i porcellana, 
perfeccionament de torn, cuites 
de raku, tècniques decoratives, 
ceràmica, utilitària, ceràmica 
artística…

Grup Ceràmica, matins
Dimarts, de 9.30 a 12 h
Iniciació i perfeccionament
Preu: 108 €/trimestre
 
Grup Ceràmica, tardes
Dimecres, de 18.30 a 21 h
Iniciació i perfeccionament
Preu: 108 €/trimestre

Professora: Montse Seró

ESCULTURA

Curs adreçat a les persones 
que volen iniciar o perfeccionar 
la seva creativitat en tres 
dimensions, prendre consciència 
de l’espai i sentir-se hàbils per 
expressar-se com a individus 
amb idees originals Treballarem 
totes les possibilitats de 
les tècniques bàsiques de 
l’escultura: modelat en argila, 
buidat de motlles en escaiola 
per a reproducció de peces, talla 
de porexpan, construccions amb 
paper, fustes, cartró i filferro. 
Explicarem també el procés de 
la fosa en ferro i bronze amb 
visita a foneries artístiques 
properes. El programa l’anirem 
fent a mida, adaptant-lo a les 
demandes i nivell de cada 
participant. 

Ampliarem els coneixements 
d’art en general, estudiant 
obres d’escultors coneguts 
amb les seves aportacions 
creatives i tècniques i els 
moviments artístics de 
diverses èpoques, les filosofies 
i les circumstàncies socials i 
polítiques que els van propiciar.

Grup A: divendres, de 15.30 a 18 h
Grup B: divendres de 18.30 a 21 h
Preu: 108 €/trimestre
Professora: Ció Abellí

RESTAURACIÓ 
DE MOBLES

Recicla i recupera mobles.
L’alumnat realitzarà una part 
teòrica i una de pràctica sobre 
peces que s’han de restaurar, 
on aprendrà a reconèixer 
materials, tècniques, productes 
i tot el procés de restauració 
de moble. Si tens un moble 
que no t’agrada i que no 
s’adapta a la decoració 
de casa teva, pots reciclar-lo 
i donar-li una nova utilitat. 
Les practiques es realitzen 
sobre mobles que l’alumnat 
ha de portar. Es farà una 
sortida a determinar amb 
el grup de classe.

Grup A: Dilluns, de 16.30 a 19 h 
Grup B: Dimarts, de 10 a 12.30 h
Grup C: Dimarts, de 16.30 a 19 h
Grup D: Dimarts, de 19 a 21.30 h
Preu: 108 €/trimestre
Professora: Rosa Ríos

Bonus: tiquets lliures 
per a restaurar mobles 
Bitllet de preu fix que et dóna 
dret a la utilització del taller de 
restauració de mobles com a 
alumnat lliure. Mínim 10 hores. 
Només en horaris no complets. 
Màxim 2 bonus persona i curs. 
Preu/h: 5 €

DIBUIX I PINTURA

Nivell iniciació
Curs de pintura i dibuix 
adreçat a persones que 
no han tingut un contacte 
directe amb la pintura a l’oli. 
Aprendrem a posar les bases 
tècniques per poder realitzar 
un treball artístic d’estudi: 
dibuix, composició, tacatge, 
harmonies, valors tonals i color. 

Nivell avançat
Curs de pintura i dibuix 
adreçat a persones que ja tenen 
alguna noció sobre pintura 
a l’oli o ja han treballat amb 
aquesta tècnica. Aprendrem a 
desenvolupar un treball artístic 
aprofundit en diferents recursos 
tècnics i habilitats individuals. 
Obres d’estudi i d’exterior. 

Grup A: dilluns, de 18 a 20 h
Grup B: dimarts, de 10 a 12 h 
Grup C: dimecres, de 18 a 20 h 
Grup D: dijous, de 10 a 12 h
Grup E: dijous, de 18 a 20 h
Preu un grup: 104 €/trimestre
Preu dos grups: 150 €/trimestre
Professor: Kim Perevalsky

Cursos 
monogràfics

ASSAIG FOTOGRÀFIC

Curs de perfeccionament en 
fotografia. Continguts: Plantejar 
un projecte fotogràfic per 
realitzar durant la primavera. 
Consells tècnics avançats. 
Perfeccionament d’il·luminació, 
reportatge, retrat i edició. 
Descoberta de fotògrafs. 
Presentació del projecte i edició 
d’un llibre digital.

Dates: 5 d’abril, 3 de maig, 
7 de juny i 5 de juliol de 2019 
Horari: divendres de 18 a 21 h
Preu: 55 €
Professor: Jordi Ribot

CERÀMICA
MONOGRÀFIC DE RAKU

El raku és una antiga tècnica 
ceràmica japonesa que 
s’utilitzava en la producció de 
les tasses per a la cerimònia 
del te. Les peces es retiren del 
forn a 980º quan estan roents i 
s’introdueixen dins un recipient 
amb fulles i serradures, 
provocant gran quantitat de 
fum que penetra en la peça. 
No cal tenir experiència prèvia. 

De l’11 de març al 8 d’abril 2019
Dilluns, de 18 a 21 h
Preu: 100 €
Professora: Montse Seró

DIBUIX I PINTURA
MONOGRÀFIC SOBRE 
FIGURA HUMANA

Curs d’especialització que 
pretén formar als alumnes en 
el coneixement de les diferents 
tècniques i usos artístics de la 
pintura i el dibuix, a partir del 
treball específic a l’entorn de la 
figura humana. A dues de les 
sessions del curs es treballarà 
amb model. Dirigit a persones 
amb coneixements mitjans i 
avançats de pintura i dibuix. 

Del 5 d’abril al 10 de maig 2019 
Divendres de 18 a 20 h
Preu: 100 €
Professor: Kim Perevalsky
Inclou dues sessions de 2 h amb 
un/a model. La resta de material 
l’ha de portar l’alumne (teles, 
pinzells, paleta, pintures, etc).

SERIGRAFIA

Serigrafia sobre tèxtil 
i paper  (Iniciació)
Curs d’iniciació a la serigrafia on 
a més de practicar tècniques de 
creació d’imatges i estampació 
indicarem com muntar un petit 
taller de serigrafia a casa de 
forma senzilla i econòmica. 
Per aquest curs no calen 
coneixements previs. 
Objectius: Els alumnes 
aprendran les diferents 
tècniques per crear imatges i 
estampar-les sobre samarretes, 
bosses i tota mena de tèxtils 
així com sobre paper, cartó i 
fusta. També rebran indicacions 
pràctiques per construir 
les seves pantalles, taula 
d’estampació i insoladora.

Del 4 d’octubre 
al 20 de desembre de 2018
Dijous de 18 a 21 h 
Preu: 100 €
Professor: Sebi Subirós

Serigrafia sobre tèxtil i paper  
(Perfeccionament)
Curs pensat per a persones amb 
nocions bàsiques de serigrafia 
que vulguin aprofundir en la 
creació de fotolits manuals, la 
seva interacció i l’estampació 
sobre diversos suports a 
múltiples colors, aprofundint 
en diferents tipus de tintes 
existents al mercat que ens 
permeten ampliar els resultats. 

Del 10 de gener 
al 28 de març de 2019
Dijous de 18 a 21 h
Preu: 100 €
Professor: Sebi Subirós

SCRAPBOOKING 

Aprendrem tècniques de Scrap, 
embossing, enquadernació, 
composició... treballarem 
amb diferents materials, com 
paper, robes, cartrons, coles 
tintes, esprais... i també amb 
diferents eines, com segells, 
encunyadores, big-shots...

Amb tot això, realitzarem 
petits projectes completament 
personalitzats i únics, per regular 
o guardar el nostre record.

Dates: 9 i 23 d’octubre, 
6 i 20 de novembre i 4 
i 18 de desembre de 2018
Horaris: de 17.30 a 20 h
Preu: 77 € - 1 sessió: 15  €
Professora: Momo Vinyals
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