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Cursos

octubre—juny

PREU MATRÍCULA CURSOS: 30 €

ADULTS
Dilluns
20—22 h

Taller artístic

36 €/mes

Dimarts
18.30—21.30 h

Fes-t’ho tu mateix

45 €/mes

Dimarts
20—22 h

Ceràmica

36 €/mes

Dimarts
19—21 h

Costura

36 €/mes

Dilluns o dijous
17.30—19.30 h

Taller jove – 1r a 4t d’ESO

28 €/mes

Divendres
16.00—18.00 h

Taller artístic work out! – De 16 a 18 anys.

36 €/mes

Un espai per experimentar amb varies disciplines artístiques: dibuix, pintura, escultura, ceràmica…

Taller de solucions i idees creatives pràctiques. Diverteix-te i aprèn creant els teus propis objectes originals.
Iniciació al món del modelat i la ceràmica. Per a persones amb ganes d’embrutar-se les mans. Utilitzem el torn i enfornem.
Taller de costura des de diferents nivells. Des de cosir un botó, passant pel disseny, el patronatge bàsic i la confecció.

JOVES
Per a nois i noies interessats en l’art i la creació. Treballem el dibuix, la pintura, el volum i la instal·lació. Preparació pel batxillerat artístic.
Nois i noies interessats en l’art i la creació. Dibuix, pintura, volum, instal·lació, escenografia, cos i so. Vinculat amb el festival FESTUS.
Curs d’acompanyament al batxillerat artístic i escènic.

INFANTS
Dimarts
17.30—19 h

Taller d’experimentació 1

Dilluns o dimecres
17.30—19.30 h

Taller infantil 1

Dijous o divendres
17.30—19.30 h

Taller infantil 2

28 €/mes

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 i P3.

1

1 adult + 1 infant.

28 €/mes

Un espai per pensar, jugar, crear, expressar i comunicar a través de la creativitat (color, dibuix, volum i concepte).
Treballem per projectes. Grup de P4 a 2n de primària.
28 €/mes

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.

Monogràfics
ADULTS
Dilluns
20—22 h

Fotografia inicial

Dilluns
20—22 h

Pràctiques fotogràfiques

Dimarts
09.30—11.30 h

Un recorregut per la història de l’art i les seves tècniques.

Dimecres
15.30—17.30 h

Ceràmica per a la 3a edat

Divendres
15.30—17.30 h

On érem/ On som/ On anem

Divendres
20.00—22.00 h

Sexualitat i creativitat

Octubre
45 €

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

Coneixerem algunes de les tècniques utilitzades al llarg de la història de l’art i experimentarem fent creacions pròpies.

Novembre
45 €
Octubre–desembre
45 €/mes
Octubre–desembre
45 €/mes

Iniciació al món de la ceràmica; utilitària, decorativa i artística.
A partir de fotografies antigues, pròpies o d’arxiu, parlem de varis aspectes de la vida que ens evoquen.
Experimentem amb diferents tècniques plàstiques.
A través d’exercicis creatius i plàstics parlem de diferents aspectes de la nostra sexualitat.

Octubre–novembre
45 €/mes
Octubre–novembre
45 €/mes

JOVES
JOVES

Dimarts
17.30—19.30 h

Taller de fotoooh

Dimecres
17.30—19.30 h

Taller de carnaval

Classes teòriques i pràctiques per descobrir totes les possibilitats de la teva càmera digital.

Coneixem tècniques, trucs i materials per convertir idees en disfresses brutals. Cosir fàcilment, espumes, papers…

Octubre–desembre
28 €/mes
Octubre–febrer
28 €/mes

Taller de cap de setmana
ADULTS

FAMILIARS (1 nen +1 adult) 2

2 d’octubre de 17.30 a 20.30 h / 35 €

17 d’octubre 10 a 12 h / 20 €

Vine a fer-te unes calces per tu o per a la teva parella!!!
www.instagram.com/bibicl

Us heu fixat que als contes hi surten menjars deliciosos? Juguem a cuinar aquests postres imaginaris!
(taller de volum amb pasta de sal i pintura)

12 de desembre de 10 a 12 h / 20 €

7 de novembre 10 a 12 h / 20 €

Taller de calces

Una manera diferent d’embolicar regals

Aprendrem diferents tècniques a l’hora d’embolicar regals per què siguin encara més originals.

Postres de conte (taller de volum )

Taller de globus de paper per festes extraordinàries
Com construir un animal decoratiu a partir d’un globus japonès de paper! Visca!!
2

Cada nen o adult de més, costarà 5 euros per persona.

