
DESCOBREIX
COM SER
FELIÇ

MATRICULA'T A L'ESCOLA D'ARTS  
PLÀSTIQUES DE TORELLÓ*

ESCULL UN DELS MOLTS CURSOS I MONOGRÀFICS 
QUE OFERIM: PINTURA, COSTURA, FOTOGRAFIA, 
CERÀMICA, DIBUIX…

APRÈN MOLTES COSES, FES NOVES AMISTATS  
I SIGUES FELIÇ VENINT A L'ESCOLA
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cursos
monogràfics
tallers

infants
joves
adults

2022—23
*Matrícula oberta fins al 27  de setembre



octubre- junyCursos
ADULTS

INFANTS

JOVES

Matrícula cursos: 45 €

Dilluns o dijous  
17.30—19.30 h

Dimarts
17.30—19.30 h

Dilluns o dimecres
17.30—19.30 h

Dimarts o divendres 
17.30—19.30 h

Taller artístic
Un espai  per introduir-se en varies disciplines artístiques: dibuix, pintura, 
ceràmica… Treballa la creativitat a partir de diverses tècniques plàstiques. 

Dilluns 
20—22 h

Taller jove  – 1r a 4t ESO                                                                          
Nois i noies interessats en l’art i la creació. Dibuix, pintura, volum i instal·lació. 
Preparació pel Batxillerat artístic. Treballem diferents projectes personals i 
entenem que l’art és un mitjà per expressar el que sentim.

Taller d’experimentació – P2 a P3                                                                                                                          
(1 adult + 1 infant) 
Gaudim i experimentem jugant amb diferent materials. Espai de joc i famili-
arització amb la creativitat pensat per pares i fills. Eines creatives per pares 
i mares. 

Taller infantil  1 (inicial)  –  4 a 7 anys
Un espai per pensar, jugar, crear, expressar i comunicar a través de la creati-
vitat (color, dibuix, volum i concepte). Treballem per projectes.
Grup de P4 a 2n de primària. 

Taller infantil 2  (mitjà) –  8 a 12 anys
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. 

38  €/mes

30  €/mes

30  €/mes

30  €/mes

30  €/mes

Dimarts o 
dimecres
19.45—20.45 h

Dijous
20—22 h

Divendres 
15.30—17.30 h

38 €/mes

38 €/mes

38 €/mes

Ceràmica 
Iniciació al món de la ceràmica; utilitària, decorativa i artística. Per persones 
amb ganes d’embrutar-se les mans. Utilitzem el torn, esmalts i enfornem.   

Restauració  
Aprèn diverses tècniques de restauració de mobles i objectes antics o nous 
de manera artesanal i també de manera original i creativa. Porta els teus 
mobles o accessoris i dóna’ls una nova vida.

Ceràmica 
Iniciació al món de la ceràmica; utilitària, decorativa i artística. Per persones 
amb ganes d’embrutar-se les mans. Utilitzem el torn, esmalts i enfornem.  
mobles o accessoris i dóna’ls una nova vida.

Taller obert Si ets alumne de ceràmica o costura, les tardes que no hi ha classe pots 
venir a utilitzar l’aula per acabar els teus projectes i practicar! 



Postres de conte (taller de volum)   
edat recomanada de 4 a 7 anys
Us heu fixat que als contes hi surten menjars deliciosos?   
Expliquem un conte i juguem a cuinar aquests postres imagi-
naris! (taller de volum amb pasta de sal i pintura) 

La caputxeta vermella 15 d’octubre – 10 a 12 h 
Gretel i Hansel 12 de novembre – 10 a 12 h

octubre- generMonogràfics

Taller de cap de setmana

ADULTS

JOVES

FAMILIARS

ADULTS FAMILIARS (1 adult + 1 infant= 25 €) *

Dimarts
17.30—19.30 h

Primer dissabte  
de mes
10—11.30 h

Divendres
16.30—18.30 h

Taller de FOTOOOH – 1r a 4t ESO                                                                                        
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 per extraterrestres  – P2 a P3                                                                                                                                   
Gaudim i experimentem jugant amb diferent materials. Espai de joc i famili-
arització amb la creativitat pensat per pares i fills. Eines creatives per pares 
i mares. 

Taller artístic work out!  – 16 a 18 anys
( 1 sessió mensual)                                                                                    
Nois i noies interessats en l’art i la creació. Dibuix, pintura, volum, instal·lació, 
escenografia, cos i so. 

30  €/mes

30  €/trimestre

30  €/trimestre

Fotografia inicial
Aprèn totes les funcions i treu el màxim rendiment de la teva càmera digital. 
Classes teòriques i pràctiques.

Dilluns
20—22 h

octubre
47  €

Dibuix, eduquem la mirada
Eines bàsiques per introduir-se al món del dibuix i l’observació. Com traduir 
el que veiem a sobre un paper.

Costura! Faldilles i vestits!                                                                     
Taller de costura des de diferents nivells! Aprendrem a confeccionar-nos 
una faldilla i un vestit i costumitzar-ne de vells, repassant els bàsics del patro-
natge i costura mentre aprenem curiositats de la història de la moda.

Dimarts
19.30—21.30 h

Dimarts
19—21 h

octubre–novembre   
47  €/mes

octubre–desembre   
38  €/mes

12 de novembre de 10 a 18 h / 50€
Taller d’espampació bontànica (inicial)                        
Aprèn a preparar teles per estampar-hi fulles i flors. Crea les 
teves pròpies composicions fantàstiques! Fes proves i coneix 
quines plantes tintòries tenim a la vora. Un taller natural i 
sorprenent!

5 i 19 de novembre de 10 a 13h / 45€
El bol: de la terra a la taula                               
Veurem diferents tècniques per a construir un bol de ceràmica; 
decorar-lo, esmaltar-lo  al teu gust i coure'l. Un bol que podem 
utilitzar a la taula: per les sopes, el cafè amb llet, el te, amanides, 
etc!

*  Cada  adult  o infant de més, costarà 5 € per persona.



Horari d’atenció al públic: 
laborables de 17 a 19 h
—
T. 93 850 46 64 
eap@ajtorello.cat
—
Plaça dels Torners, 17 2a planta
08570 Torelló

www.eapt.cat
@escartto

CO-INCIDIEIX
programa de residències artístiques per artistes locals.

Ets artista?  Necessites espai per treballar? Vine a l’escola!
CO-INCIDEIX és una modalitat de residència artística que ofereix als artis-
tes locals la possibilitat  de tenir un espai de treball d’us compartit a l’Escola 
d’Arts Plàstiques, com són les aules i el taller.

Aquesta modalitat de residència permet estades d’un curs escolar de 
durada en convivència amb les demés artistes, professorat i activitats que 
esdevenen a l’Escola d’Arts Plàstiques, amb la voluntat de generar sinergies 
i espais de contacte, coneixença i col·laboració.

A partir del 15 de setembre, s’obre la convocatòria a artistes locals per 
CO-INCIDIR  a l’espai de l’escola d’arts plàstiques als matins.

                                                         
Ara no tens temps? Vas de bòlid? Tranquil·la! 
al FEBRER, tindrem nous monogràfics i 
tallers per adults i joves  i famílies que potser 
t’encaixen més!!  

Estigues al cas de la programació o vine a la 
jornada de portes obertes ; )


