ETS UN
ARTISTA
Escola d’Arts Plàstiques
cursos, monogràfics i tallers
2016—17

Apunta’t

Al setembre matrícula oberta

Cursos

octubre — juny

Monogràfics

ADULTS
DILLUNS
20 — 22 h

DIMARTS
17 — 20 h
DIMARTS
20 — 22 h

octubre — gener

ADULTS

Taller Artístic

Un espai obert per experimentar amb varies disciplines artístiques:
dibuix, pintura, escultura, fotografia, ceràmica...
Treballar la creativitat a partir de projectes personals.

36 € mensuals

Costura

36 € mensuals

Ceràmica

36 € mensuals

Des de cosir un botó, al patronatge i la confecció.
Iniciació al món del modelat i la ceràmica. Per persones amb ganes
d’embrutar-se les mans. Utilitzem el torn i enfornem.

DIMECRES
19 — 22 h

Restauració

DIJOUS
19 — 22 h

Costura Creativa

DIJOUS
20 — 22 h

Fes-t’ho Tu Mateix (FTM)

45 € mensuals

Taller Jove

13 a 16 anys
28 € mensuals

Restauració de mobles i objectes antics o nous de manera
artesanal i també de manera original i creativa.

Del disseny al patronatge i al cosir.
Crea o recicla de manera original la teva roba o complements.
Taller de solucions i idees creatives pràctiques. Diverteix-te i
alhora aprèn creant els teus propis objectes originals.

Fotografia Inicial

Novembre o Desembre
45 €

Maquillatge per Carnaval

Gener
45 €

Com fer un Conte Il·lustrat

Octubre — Novembre
40 € mensuals

Cuina Contemporània

Novembre
70 €

Pràctiques Fotogràfiques

Novembre o Desembre
45 € mensuals

DILLUNS
20 — 22 h

Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.
Quin tipus de maquillatge utilitzar, com combinar-lo per a la disfressa i
tècniques de com aplicar-lo de manera més ràpida.

DILLUNS
20 — 22 h

Dirigit a qualsevol persona amb ganes de treballar la seva creativitat i
explicar una història mitjançant il·lustracions. (Nivell inicial)

DIMARTS
20.30 — 22.30 h

36 € mensuals

Octubre — Novembre
40 € mensuals

Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.

DILLUNS
19 — 21 h

45 € mensuals

Llana Feltrada

DILLUNS
19 — 21 h

DIJOUS
10 — 12 h

Noves possibilitats a receptes que ja coneixem.

Sortides a l’aire lliure per posar en pràctica totes les funcions de la
nostra càmera reflex digital.

JOVES
DILLUNS
17.30 — 19.30 h

Nois i noies interessats en l’art i la creació.
Dibuix, pintura, volum i instal·lació. Preparació pel Batxillerat artístic.

PREU 1 taller=18 € / 2 tallers=30 €

ADULTS

INFANTS
DIMARTS
17.30 — 19 h

Taller d’Experimentació

1 a 3 anys
28 € mensuals
(1 adult + 1 infant)

DIMECRES
17.30 — 19.30 h

Taller Infantil 1

4 a 7 anys
28 € mensuals

Taller Infantil 2

8 a 12 anys
28 € mensuals

DIVENDRES
17.30 — 19.30 h

Tallers de Dissabte

Gaudim i experimentem jugant amb diferent materials.
Espai de joc i familiarització amb la creativitat pensat per pares i fills.
Eines creatives per pares i mares.

Un espai per pensar, jugar, crear, expressar i comunicar a través
de la creativitat (color, dibuix, volum i concepte).
Grup de P4 a 2n de primària.

Educar la mirada, la mà i el pensament a través de l’experimentació i el joc.
(color, dibuix, volum i concepte).
Grup de 3r a 6è de primària.

PREU MATRÍCULA CURSOS: 30 €

de 10 a 13 h

FAMILIARS (1 nen +1 adult) 1

de 10 a 12 h

12.11.16

Taller de Transfers

22.10.16

Taller d’Arquitectura

10.12.16

Taller de Nadal

26.11.16

Taller de Nadal

1

Plasma les teves imatges impreses sobre diferents superfícies (fusta, ceràmica, etc.).

Creació de la decoració de la taula de Nadal altres
objectes bonics per casa vostra.

Cada nen o adult de més, costarà 4 euros per persona.

Vine a descobrir l’arquitectura amb petits jocs
de construccions.

Creació d’objectes decoratius de Nadal originals
per casa vostra amb materials reciclats.

Escola d’Arts Plàstiques
www.eapt.cat
Horari d’atenció al públic:
laborables de 17 a 20 h
T. 93 850 46 64
eap@ajtorello.cat
C. de la Pau, 12 -14 2a planta
08570 Torelló

