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cursos propis
CURS
DE DIBUIX
I PINTURA

CURS DE PINTURA
I DIBUIX PER A
INFANTS I JOVES

Professora:
Delphine Labedan

Professora:
Delphine Labedan

Taller per a adults (a partir de 15 anys) i sense
necessitat de coneixements previs de dibuix o
pintura. Es practicaran diverses tècniques, de
forma individualitzada: llapis, cretes, carbonets, pastels, acrílic i aquarel·la. Cada alumne/a portarà el seu material. Inscripció amb un
sol pagament.

Introducció a les arts plàstiques (a partir de 6
anys). Aquest curs consisteix en la pràctica
de diferents tècniques artístiques sobre
paper (dibuix, pintura, aquarel·la, ceres, acrílic,
llapis, carbó, etc.), tractades de manera alternativa perquè l’alumnat s’acosti a l’art d’una
manera multidisciplinària. Inscripció amb un
sol pagament.

CURS DE
CERÀMICA
Professora:
Núria Negre

Curs per a principiants com per a qui ja disposa
d’experiència i hi vol seguir aprofundint. Explorarem les diferents tècniques de modelat (planxa i
xurros, elaboració de motlles, colatge, creació de
peces amb pessic…), farem ús del torn com a
mitjà de creació de peces i aprendrem tècniques
decoratives (serigraﬁa, calques, estampació,
neriage, textura, engalbe…). També descobrirem
l’esmaltat i la creació d’una carta de colors pròpia.
Horari
Dimarts i dijous de 17.30 h a 20 h
Límit de places: 15
Matrícula: 62 €
Preu curs sencer: 308 €
(9 mesos, 5 hores a la setmana)
Preu mig curs: 154 €
(4 mesos, 5 hores a la setmana)

Horari
Dimarts de 17.30 h a 18.30 h
Límit de places: 12
Preu del curs: 94 €

CURS DE CERÀMICA
PER A INFANTS
I JOVES
Professora:
Núria Negre

Introducció a les arts plàstiques (a partir de 6
anys). Aquest taller està pensat per tenir una
ﬁnestra oberta a la creació amb ceràmica.
S’hi portaran a terme diversos objectes amb
diferents tipus de fang (peça utilitària,
animals, jocs...) i s’aplicaran diversos acabats
a les peces (engalbes, esmalts, aplicació de
color...), sempre amb una vessant lúdica.

Horari
Dijous de 17.30 h a 18.30 h
Límit de places: 12
Preu del curs: 94 €

CURS
D’ESCULTURA
I TALLA DE PEDRA

INSCRIPCIONS
I MATRÍCULES

Professor:
Enric Sala

Les inscripcions i la matrícula al curs de dibuix i
pintura, escultura, ceràmica i al curs d’arts
plàstiques per a infants i joves es faran per
Internet al web de l’Ajuntament www.salt.cat o
per mail a bellesarts@salt.cat a partir del 6 de
setembre, d’11 a 13 h.
* Els materials de treball s’adquiriran, per
indicació dels professors, durant el curs.
* Assegurança alumnat inclosa en la matrícula.
* Si no s’ocupa el mínim de places establert,
l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar l’activitat informant-ne prèviament als interessats.
*Els alumnes de les diferents disciplines hauran
d’endur-se les obres/creacions que hagin treballat durant el curs.
*En el cas de conﬁnament, les hores de curs
suspeses es recuperaran durant l’estiu o en els
mesos següents.

Destinat a qualsevulla persona, a partir dels
10 anys, sense que sigui necessari el coneixement previ de cap tècnica escultòrica. Durant
aquest curs es practicaran diverses tècniques, bàsicament talla directa de pedra,
modelat amb fang i treballs amb poliuretà.
Horari: dimarts i dijous de 18.00 h a 20.30 h
Límit de places: 15
Matrícula: 62 €
Preu curs sencer: 308 €
(9 mesos, 5 hores a la setmana)
Preu mig curs: 154 €
(4 mesos, 5 hores a la setmana)
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cursos propis

Horaris
Opció 1: dilluns i dimecres
de 17 a 18.30 h i de 18.30 a 20 h
Opció 2: dimarts i dijous de 18.30 a 20 h
Opció 3: dimarts i dijous d’11 a 12.30 h
Límit de places: 15 per grup
Preu del curs: 136 €

cursos de professionals

Grup d'iniciació
al bonsai

Tallers de
ceràmica bonsai

Orientat a aquelles persones que desitgin
iniciar-se i adquirir els coneixements bàsics.

Treballarem de forma bàsica la ceràmica
aplicada a la producció de testos de bonsai
de la mà de 3 tècniques:
-Kata-oshi: fabricació de testos de bonsai
amb motlle.
-Tatara: fabricació de testos de bonsai sense
motlle de manera manual i artística.
-Raku o Raku-yaki: tècnica de ceràmica a baixa
temperatura.

Grup avançat
de bonsai
Només per a persones que hagin assolit el
primer curs o amb prou coneixements per
accedir-hi. Els continguts seran de botànica i
processos vegetals, ﬁsiologia vegetal, ﬁtosanitaris, tècnica Yamadori, càlcul avançat d'adobs, tècniques aplicades sobre arbres autòctons i treballs en fusta seca.

CURS
DE BONSAI

Tallers monogràfics

Professor: David Gómez

Adaptem la part teòrica i pràctica del
curs, al procés d’aprenentatge de cada
persona. Grups amb diferents nivells i
aptituds per tal d'intercanviar experiències i coneixements, mentre cadascú
treballa al seu propi ritme.

REINVENTAR
I RECREAR ELS TEUS
MOBLES. L’ART DE
FER EXTRAORDINARI,
L’ORDINARI
Professora:
Miracles Boada

Tens ganes incansables d’experimentar i crear
coses boniques i transformar el que t’envolta
posant el millor de tu, amb molta il·lusió i creativitat? T’agraden els objectes que tenen història i
voldries donar-los una nova vida, adaptar-los a
les teves necessitats i gaudir del procés d’elaboració? A partir de diferents tècniques decoratives i pictòriques com el decapé, les transferències d'imatges, l’estampació amb rodets, l’aplicació de daurats, decoupage, clivellats, veladures i
pàtines, podràs reinventar i recrear els teus
mobles i objectes. Vine, submergeix el pinzell i
transforma!

Horari: dimecres, de 17 a 19.30 h
Matrícula: 50 € (material inclòs)
Preu mensual: 50 €
Límit de places: 10
Més informació i inscripcions:
miliboada@gmail.com
Telf. 652 55 99 15

Al llarg del curs, proposem tallers monogràﬁcs sobre estils, espècies o tècniques concretes de bonsai, a més d'al-tres disciplines
tradicionals japoneses. Encaminat a alumnes
avançats o amb coneixements de nivell
d’expert. El preu dels tallers no està inclòs en
els cursos i es determinarà en funció de la
seva demanda.

Informacio addicional
Horaris
divendres de 17 a 21 h
Places: 10 places per grup
Matrícula: 20 € matrícula/reserva de plaça
Preu mensual: 30 €
Informació i inscripcions: 687 45 33 50
escola.bonsai.salt@gmail.com
*Els cursos s’acompanyen amb la visita a vivers
i exposicions de bonsai, així com sortides a
bosc per recol·lectar aquells arbres o espècies
més escaients per crear un bonsai autòcton.

RESTAURACIÓ
DEL MOBLE ANTIC.
INTRODUCCIÓ I
PERFECCIONAMENT
Professora:
Miracles Boada

En aquest taller l’alumnat adquireix uns
coneixements tècnics bàsics per intervenir
un moble, aprendre a fer una avaluació i diagnòstic de les patologies que pateix la peça i
seguir un ordre en l’aplicació dels processos
de restauració i conservació, desinfecció
biològica, tècniques de neteja, tècniques de
reintegració, tipus de tints i acabats del
moble. Realitzarem una sortida per trimestre
i visites culturals, sempre relacionades amb
les arts decoratives. Cada alumne/a restaurarà el seu moble i coneixerà tot el procés de
restauració i conservació.

Horari: dimarts o dijous de 17 a 19.30 h
Matrícula: 50 € (material inclòs)
Preu mensual: 50 €
Límit de places: 10
Cada alumne/a portarà el seu moble
per treballar (preferentment petit).
Més informació i inscripcions:
miliboada@gmail.com
Telf. 652 55 99 15
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cursos de professionals amb col•laboració de l’escola de belles arts

amb col•laboració de l’escola de belles arts

Professor:
Josep Algans

Horari: dimarts i/o dijous, de 18 a 20.30 h
Matrícula: 50 € (material inclòs)
Preu mensual: 50 €
Límit de places: 10
A partir de 15 anys.
Més informació i inscripcions:
josepalgans@primaveradigital.com Telf. 629 77 68 00

Inici del curs:
dilluns 4 d’octubre
PER A MÉS
INFORMACIÓ

www.viladesalt.cat | bellesarts@salt.cat
https://www.instagram.com/escoladart/
Tel. 972 24 42 35 – 691 31 78 17
EMBA - c. Lluís Moreno, s/n (Mas Llorens).
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cursos de professionals amb col•laboració de l’escola de belles arts

CURS
DE FOTOGRAFIA

Taller obert per a adults, sense necessitat de
coneixements previs. Aquest taller està enfocat a l’experimentació i l’aprenentatge de la
fotograﬁa i els seus paràmetres essencials,
mitjançant la pràctica de tècniques artístiques manuals, tot aproﬁtant els avantatges
de la tecnologia digital: la llum com a font
d’experiències, l’emulsionat de paper, les
cianofícies, la construcció de càmeres i
zoòtrops personalitzats, la recuperació de
tècniques antigues; un conjunt de processos
creatius com a suma de diferents capacitats
artístiques amb uns resultats sorprenents i
estimulants.

