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

Taller infantil 1
Un espai per pensar, jugar, crear, expressar i comunicar a través de 
la creativitat (color, dibuix, volum i concepte). Treballem per projec-
tes. Grup de P4 a 2n de primària.

Taller d’experimentació 
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 fills. Grup de P2 a P3.

Taller artístic
Un espai per experimentar amb varies disciplines artístiques:  
dibuix, pintura, ceràmica… 
Treballa la creativitat a partir de projectes personals.

Ceràmica
Iniciació al món del modelat i la ceràmica. Per persones amb ganes 
d’embrutar-se les mans. Utilitzem el torn i enfornem.

Costura
Des de cosir un botó al patronatge i la confecció.

octubre—juny

ADULTS

INFANTS

JOVES

Dilluns 
17.30—19.30 h

Dilluns o
dimecres 
17.30—19.30 h

Dimarts 
17.30—19.00 h

Dilluns 
20—22 h

Dimarts
17—20 h

Dimarts
20—22 h

Cursos

1r a 4t ESO
28 € mensuals

36 € mensuals

36 € mensuals

36 € mensuals

4 a 7 anys
28 € mensuals

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

PREU MATRÍCULA CURSOS: 30 €

Fes-t’ho tu mateixDimarts
19—22 h Taller de solucions i idees creatives pràctiques do it yourself. 

Diverteix-te i alhora aprèn creant els teus propis objectes originals.

45 € mensuals

Taller infantil 2
Educar la mirada, la mà i el pensament a través de l’experimentació 
i el joc. (color, dibuix, volum i concepte). Treballem per projectes.
Grups de 3r a 6è de primària.

Dijous o 
divendres
17.30—19.30 h

8 a 12 anys
28 € mensuals

Costura creativa
Crea o recicla de manera original la teva roba o complements. 
Del disseny al patronatge i a la confecció. 

Dilluns 
19—21 h

36 € mensuals



ADULTS

octubre—generMonogràfics

Tallers de dissabte

Fotografia inicial
Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.

Dilluns
20—22 h

Octubre
45 €

Cuina contemporània
Noves possibilitats creatives a receptes que ja coneixem. A la cuina 
del restaurant “la Rectoria d’Orís”.

Dimarts
20.30—22.30 h

Dies 29 de gener i 
5, 12, 19 de febrer
70 €

ADULTS FAMILIARS (1 nen +1 adult) 1

1 de desembre de 10 a 12 h / 20 €
Una manera diferent d’embolicar 
regals 
Aprendrem diferents tècniques a l’hora d’embolicar 
regals per què siguin encara més originals.

24 de novembre de 11 a 13h / 10 €
Taller de punt de creu 
Una estona per compartir coneixements acompanyats 
de ART PUNT DE CREU (comunitat de punt de creu). 
Descobreix una de les formes de brodat més antigues 
que es poden trobar al món.

17 de novembre – 10 a 12 h / 18 €
El conte de cartró
A través d’un conte una mica especial, descobrirem que 
un material tant corrent, comú i quotidià com el cartró 
pot esdevenir un món de possibilitats per jugar!

Joieria (cera perduda)
Crea les teves pròpies joies en plata mitjançant la tècnica de la cera 
perduda, que permet la realització de joies i objectes amb relativa 
facilitat i immediatesa. No es requereixen previs coneixements de 
joieria.

Dimecres
18—20 h

Del 31 d’octubre al 
5 de desembre 
(6 sessions)
67,50 € mensuals

Aprèn a muntar els teus vídeos 
Per aprendre a editar els vídeos; tallar, inserir, transicions, efectes, 
música...

Dijous
20—22 h

Octubre i novembre
45 € mensuals

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

Dilluns
20—22 h

Novembre
45 €

Dibuix de model
Per a persones de diversos nivells. Aprendre a observar, treballar el 
ple i el buit, les proporcions, llums i ombres mitjançant el nu com a 
model.

Dijous
20—22 h

Octubre i novembre
45 € mensuals

Restauració
Restauració de mobles i objectes antics o nous de manera artesa-
nal i també de manera original i creativa. 

Dissabte
10—13 h

27 d’octubre i 
10 de novembre)
36 €

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



Horari d’atenció al públic: 
laborables de 17 a 20 h
—
T. 93 850 46 64 
eap@ajtorello.cat
—
Plaça dels Torners, 17 2a planta
08570 Torelló

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
www.eapt.cat

@escartto

/escoladartsplastiquesdetorello


