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CURSOS PER A
INFANTS I JOVES

FANG I CERÀMICA
CREATIVA
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
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DIBUIX I
PINTURA

Diferents tècniques de dibuix, pintura i
escultura, aplicades de manera creativa i
experimental.
Interactuant amb diferents materials
proposats treballarem la creació i la lectura
de l'Art, la composició, l'esperit crític, i
donarem eines per a realitzar el què càpiga
en l'imaginari de cada infant o jove.

Infants (de 6 a 12 anys)
Dimecres, de 17 a 18.30 h.
Joves (d’11 a 15 anys)
Dimecres, de 18.30 a 20 h.
Preu 88 € / trimestre
Professora Mar Vivó
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TECNOLOGIES
CREATIVES

#CURS 2020/2021
ESCOLA D’ART DE CELRÀ

6

A càrrec d’Ingenium
Creatiu i Fundació
Pere Tarrés

Vols aprendre programació i robòtica i
crear els teus propis prototips?
Amb el monogràfic ‘Tecnologies creatives’ aprendrem a programar i a fer els
nostres robots amb diferents materials i
programaris per preparar als alumnes a
fer projectes en entorns reals.
Programarem videojocs, animacions,
apps, instal·lacions artístiques interactives i dissenyarem i programarem els
nostres robots i invents.

Dates del 5 d’octubre al
14 de desembre de 2020
Dilluns, de 17 a 18.30 h.
Centre Cultural La Fàbrica
Dirigit a infants de 8 a 13 anys
Preu 135 € (inclou material)

Utilitzarem la metodologia STEAM, que
són les sigles que identifiquen a les
disciplines Science, Technology,
Engineering, Art i Mathematics, és a dir,
ciència, tecnologia,
enginyeria, art i matemàtiques.
Treballarem els projectes de manera
multidisciplinària i basats en la transversalitat d'aquestes matèries, amb la
tecnologia com a nexe d’unió
per crear, transformar i desenvolupar
alguna cosa nova.

CURSOS PER A
ADULTS

FOTOGRAFIA
Fotografia Bàsica

Curs d’iniciació a la fotografia. Aprenentatge
de la tècnica fotogràfica i de la creació
d'imatges fotogràfiques.
Es treballarà la part tècnica, (l'exposició, la
sensibilitat, la profunditat de camp i el
moviment) i la part de la imatge i la composició. A través de sessions teòriques i
sortides fotogràfiques. Indispensable tenir
càmera reflex i portar-la a classe.

Dimecres, de 19 a 21h.
Professor Jordi Ribot
Preu 104 € / trimestre
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FOTOGRAFIA
Laboratori fotogràfic

Curs de fotografia química. Aprenentatge de la
fotografia química,(coneguda popularment com
a fotografia analògica) conèixer les càmeres,
aprendre a exposar correctament a través del
fotòmetre. Aprendre a revelar les fotografies,
des del rodet fins al positivat. Indispensable
tenir càmera reflex analògica.

Dilluns, de 19 a 21 h.
Professor Jordi Ribot
Preu 104 € / trimestre
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FOTOGRAFIA
Fotografia avançada

Aquest curs està pensat per totes
aquelles persones que hagin fet el curs
de Fotografia bàsica o demostrin tenir el
nivell demanat (cal portar 10 fotografies
sobre un tema per poder valorar el
nivell).
Edició de fotografies. Aprendre a editar
les fotografies amb el photoshop i el
Lightroom. Treballar amb l’arxiu RAW i el
Càmera RAW.
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Il·luminació bàsica: Aprendre l’esquema
bàsic d’il·luminació i fer sessions
pràctiques.
Il·luminació de producte: Treballar
productes específics per la seva
promoció.
El Retrat: Aprendre a fotografiar les
persones des del punt de vista formal i
psicològic.
El Model: Treballar la fotografia amb
model, per roba i complements.
El Nu: 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.

Divendres, de 19 a 21 h.
Professor Jordi Ribot
Preu 104 € / trimestre

CERÀMICA
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CURS D’INICIACIÓ

CURS DE PERFECCIONAMENT

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 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
Grups 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, reproducció de peces,
talla de porexpan, construccions amb
paper, fustes, cartró i filferro.
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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.

Preu 108 € / trimestre
Divendres, de 16.30 a 19 h.
Professora Ció Abellí

RESTAURACIÓ
DE MOBLES
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Recicla i recupera

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 pràctiques es
realitzen sobre mobles que l’alumnat ha de
portar. Es farà una sortida a determinar
amb el grup de classe.

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

A: Dimarts, de 10 a 12.30 h.
B: Dimarts, de 16.30 a 19 h.
C: Dimarts, de 19 a 21.30 h.
D: Dimecres, de 10 a 12.30 h.
E: Dimecres, de 16.30 a 19 h.

Preu: 108 € / trimestre
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 per persona i curs.

Preu / hora 5 €
Professora Rosa Ríos

DIBUIX I PINTURA
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NIVELL INICIACIÓ

NIVELL AVANÇAT

Curs de pintura i dibuix adreçat a persones que no tenen coneixements previs de
la tècnica pictòrica. Aprendrem a posar les
bases tècniques per poder realitzar
treballs artístics de dibuix, pintura a l’oli,
acrílic i aquarel·la. Treballarem la tècnica
de composició i l’aprenentatge de les
propietats i possibilitats dels colors, capes
i transparències.

Curs de pintura i dibuix adreçat a persones
que ja tenen alguna noció sobre la tècnica
pictòrica en les seves diverses vessants
(oli, acrílic, aquarel·la).

Es procurarà la introducció al treball amb
nous materials, textures i tècniques
contemporànies, i es potenciarà la
realització d’obres pròpies de cada
alumne, segons temes i projectes escollits
pels propis alumnes, amb la direcció i
seguiment constant del professor.

Aprendrem a desenvolupar un treball artístic
aprofundit en diferents recursos tècnics i
habilitats individuals. Es potenciarà la
realització d’obres pròpies de cada alumne,
segons temes i projectes escollits pels
propis alumnes, amb la direcció i seguiment
constant del professor.

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

FOTOGRAFIA
Monogràfic sobre Assaig Fotogràfic

Curs intensiu de perfeccionament en
fotografia, on es treballaran els continguts
següents:
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.

Divendres 9 d’abril,
7 de maig, 4 de juny i
2 de juliol de 2021.
Horari: de 18 a 21 h.
Preu: 55 €
Es necessita un mínim de
7 alumnes per realitzar el curs.
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.

Dilluns,
de 18 a 20.30 h.
i dos dies de cuita de
17 a 21 h.
Del 22 d’abril al 20 de
maig de 2021.
Preu: 120 €
Professora: Montse Seró
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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.

Divendres de 18 a 20 h.
Del 16 d’abril al 14 de maig
de 2021.
Inclou dues sessions de
2 hores amb un/a model.
La resta de material l’ha de
portar l’alumne (teles, pinzells,
paleta, pintures, etc).

Preu: 120 €
Professor: Kim Perevalsky

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.

Dijous de 18 a 21 h.
De l’1 d'octubre al 17
de desembre de 2020.
Professor: Sebi Subirós
Preu: 100 € (Inclou material)
Professor: Sebi Subirós
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SERIGRAFIA
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.

Dijous
de 18 a 21 h.
Del 14 de gener al 25 de
març de 2021
Preu: 100 € (Inclou material)
Professor: Sebi Subirós

#CURS 2020/2021
ESCOLA D’ART DE CELRÀ

18

INSCRIPCIONS
CURS 2020/2021
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ESCOLA D’ART DE CELRÀ
Centre Cultural La Fàbrica

NOTA EN RELACIÓ AL COVID-19
La informació que figura en aquest
fulletó es pot veure modificada, en
funció de les mesures de seguretat
que s’hauran d’anar prenent, seguint
la normativa i protocols indicats per
l’Ens competent.

• De l’1 al 14 de juny,
per alumnat inscrit al curs 2019-20
• Del 15 al 28 de juny,
nou alumnat.
• Del 7 al 10 de setembre,
places disponibles.

Telemàticament a través
de la web
https://escoladart.celra.cat
Les inscripcions únicament es
faran telemàticament per garantir
les mesures de seguretat
relacionat amb el COVID-19.
Si tens dubtes o necessites ajuda
pots contactar amb
l’Àrea de Cultura al 972.49.20.01
a cultura@celra.cat.
Dates dels cursos:
Del 28 de setembre de 2020 al
18 de juny de 2021
(calendari escolar de festes).
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MATRÍCULES

Matrícula general:
36 euros
Si es fa més d’un curs, només s’ha de
pagar un cop.
Les quotes són trimestrals.
Matrícula per a restauració de mobles
66 euros (inclou el material)

Matrícula conjunta Escola de Dansa +
Escola d’Art (Restauració de mobles)
89 euros* (inclou el material)

Matrícula conjunta Escola de Dansa +
Escola d’Art
48 euros*

* Descompte especial per a les persones que s'inscriuen a cursos de
l’Escola de Dansa i de l’Escola d’Art. Cal marcar la casella específica
quan es fa la primera inscripció.

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 de fins a 25 anys que s’inscriguin a cursos per a adults.
Realització d’una exposició col·lectiva amb una mostra dels treballs
de tot l’alumnat durant el mes de juny de 2021.

LLOC DE REALITZACIÓ
DE LES CLASSES

Aula d'Art
2n pis del Centre Cultural La Fàbrica
Ctra. Juià, 46. 17460 Celrà
Lloc de realització de les classes de
Restauració de Mobles:
Local Municipal del C/ Sant Fèlix
17460 Celrà
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Segueix-nos a:
@escolamunicipaldartdecelra.celra
@escoladartcelra

EMAC
escola municipal
d’art celrà

dissey gràfic: www.tercersetena.com

