Què fem
i com
treballem?
Orientació i consells del professorat
Creacions pròpies
Estudi d’obres de grans mestres
Diferents tècniques
Treballs en grup
Experimentació en diferents camps d’expressió
Aplicació de les tècniques en projectes
individuals i/o col·lectius
Exposició col·lectiva dels alumnes
Monogràfics
Intensius d’estiu

L’adaptació pedagògica
segons nivell i edat i
l’ensenyament personalitzat
són pilars fonamentals del
Taller d’Art i Cultura

Apunta-t’hi ja!

Matrícula
oberta

Cursos de Setembre a Juliol

(i si penseu continuar ininterrompudament d’any en any sense donar-se
de baixa, la matrícula només es paga un cop)

NO SAPS QUINA ACTIVITAT FA PER TU?
PROVA DE MANERA GRATUÏTA LES DIFERENTS
ACTIVITATS SENSE CAP COMPROMÍS I AMB EL
CONSELL DE LES PROFESSORES.
SI VOLS, TAMBÉ POTS COMBINAR DIFERENTS
ACTIVITATS. CONSULTA ELS PREUS.

Descobreix
la teva
creativitat!
CLASSES DIRIGIDES A TOTHOM I ADAPTADES
A LES EXIGÈNCIES I NIVELL DE CADA ALUMNE
GRUPS PER A ADULTS, JOVES, PETITS I FAMÍLIES
CASAL D’ESTIU I TALLERS D’ESTIU INTENSIUS
IMPARTITS PER PROFESSIONALS

Troba’ns
Masia Molí de Can Batlle
C/ del Molí, 2 - 4. Vallirana.
93 683 27 38
Visita’ns
www.tallerdarticultura.blogspot.com
tallerdarticultura@gmail.com
Col·labora

El taller d’Art i Cultura de
Vallirana creix amb tu!

Cursos
per a nens

Cursos
per a joves

Des d'un projecte comú, treballem
individualment i en grup per aprendre
a compartir, respectar i imaginar

PINTURA I DIBUIX DE 5 A 8 ANYS
Els nens aprenen i desenvolupen la seva
creativitat mentre es diverteixen.
PINTURA I DIBUIX DE 9 A 13 ANYS
Enfocat a la investigació dels colors i de les
textures, aprenent diferents estils i tècniques.
CERÀMICA
Desenvolupem la creativitat a través del
volum, treballant tècniques variades.
CERÀMICA PER A NENS I PARES
Per compartir moments artístics en família!
TALLER CREATIU DE COSTURA
Agafem fil i agulla i el resultat és increïble!

Cursos
per a adults
Tots els cursos estan enfocats per ser un espai
on viure la nostra creativitat, mantenir la ment
jove i fresca i gaudir tant a classe com amb el
resultat.

CERÀMICA PER A JOVES
Per introduir els joves a l'art ceràmic amb
resultats de nivell.
ESMALTS AL FOC A PARTIR DE 12 ANYS
Apliquem colors de vidre sobre el coure,
treballant amb precisió les obres que fem:
els quadres, les figures i la bijuteria.
CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ
PER A JOVES I ADULTS
Aproximació i especialització a diferents
estils de dibuix i pintura; manga, Disney,
cartoon, tot buscant l’expressió pròpia.

CERÀMICA
Aprèn totes les tècniques i posa-les en
pràctica! Les teves peces seran úniques.
PINTURA I DIBUIX
Treballem tècniques i temàtiques diverses
amb la finalitat de crear obres
completament originals.
ESMALTS AL FOC
Art mil·lenari on apliquem sobre coure els
colors de vidre i, després de ficar-ho al forn
a 800º, queda inalterable per sempre.
Fem quadres, figures, bijuteria, capses, joies,
cartells, etc.
COSTURA, PATRONATGE I PATCHWORK
Des de la creació d'un disseny fins a la seva
elaboració.
ENQUADERNACIÓ
Fes les teves llibretes, àlbums de fotos,
capses… Tot personalitzat! Tens infinitat
d'opcions: papers de colors, cartolines,
pells, etcètera. També pots restaurar llibres
antics, diccionaris o contes.
ESTAMPACIÓ
Pinta i estampa cotó, seda, llençols...

