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març—junyCursos

Monogràfics

Taller de cap de setmana

PREU MATRÍCULA CURSOS: 12  €

ADULTS

ADULTS

JOVES

ADULTS FAMILIARS (1 nen +1 adult) 2

JOVES

INFANTS

Dimarts
17.30—19.30 h

Dilluns o dimecres 
17.30—19.30 h

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

Dilluns 
19.30—21.30 h

Taller de fotoooh 
Classes teòriques i pràctiques per descobrir totes les possibilitats de la teva càmera digital. 
Exercicis, proves, exemples, edició... Què volem explicar fent fotos? Per què fotografiem? Fem el nostre projecte personal.

Taller infantil 1
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.

36  €/mes

abril – juny
28  €/mes

28  €/mes

Fes-t’ho tu mateix
Taller de solucions i idees creatives pràctiques. Diverteix-te i aprèn creant els teus propis objectes originals. 

Dimarts
18.30—21.30 h

45  €/mes

Fotografia inicial
Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital. Classes teòriques i pràctiques.

Dilluns
19.30—21.30  h

Ceràmica
Iniciació al món de la ceràmica; utilitària, decorativa i artística. 

Dimecres
15.30—17.30 h

On érem/ On som/ On anem  
A partir de fotografies antigues, pròpies o d’arxiu, parlem de varis aspectes de la vida que ens evoquen. 
Experimentem amb diferents tècniques plàstiques.

Divendres
15.30—17.30 h

8, 15, 22 de març i 12 d’abril
45  €

abril – juny
45  €/mes

abril – juny
45  €/mes

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

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

Dilluns
19.30—21.30  h

Dimarts
09.30—11.30 h

19 i 26 d’abril i 3 i 10 de maig
45  €

abril – juny
45 €/mes

Dissabte 10 d’abril / de 10 a 19 h / 55€
Taller de cistelleria
Jornada dedicada a aprendre una de les tècniques de cistelleria. Primer, farem un exercici petit 
practicant amb materials reutilitzats i després elaborarem el nostre propi carret o cabàs. Al migdia, en 
Carles, el professor, ens prepararà una deliciosa paella per dinar totes juntes.

Dissabte  15 de maig /  de 9 a 13.30 h / 55 € 

Taller de bikinis                                                         
Fes el teu propi bikini a mida i llueix-lo quan vingui el bon temps! (Cal portar màquina de cosir. Si no 
en tens, buscarem una solució). www.instagram.com/bibicl

Dissabte 12 de juny / de 10 a 11.30 h / 60€

Taller de sandàlies japoneses nunozori (en línia) 
Les noies de la botiga Petit Japo, de Sant Cugat del Vallès, ens ensenyaran com fer-nos un dels 
complements japonesos pel bon temps: les sandàlies Nunozori! La sessió es farà per videotrucada i 
elles ens proporcionaran els materials perquè cadascú pugui fer-se les seves pròpies sandàlies.

Dissabte 20 de març / de 10 a 12 h / 20€
Postres de conte (taller de volum )
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)

Tapís
Crea el teu tapís teixint fils, llanes, draps, papers, materials naturals... gaudeix teixint la teva creativitat.

Dimecres
16.30—18.30 h

7, 14 i 21  i 28 d’abril  i 5 i 12 de maig 
40  €/mes

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
19.30—21.30 h

abril – maig
 45  €/mes

Llibre d'artista
Un monogràfic per construir un llibret personal i artístic pensat com una obra d’art. Cada alumne/a fa el seu propi procés 
creatiu treballant diferents tècniques plàstiques (monotips, pigments, tintes, collage...)

Dijous
19.30—21.30 h

maig – juny
 45  €/mes

Taller d’armadures de mandalorià            
Fills de Mandalore, aquest taller tracta de construir la primera peça fonamental per anar a conquerir la galàxia:  fem el 
nostre propi casc de mandalorià i aprenem la tècnica amb resines sintètiques.

Dijous
18.30—20.30 h

abril – juny
 60  €/mes (0,060 Bskrs)


