Curs 2022 · 2023

Inici curs
Dilluns, 3 d’octubre
Per a més informació:
www.viladesalt.cat
bellesarts@salt.cat
https://www.instagram.com/escoladart/
Tel. 972 244 235 · 691 317 817
EMBA · c. Lluís Moreno, s/n (Mas Llorens)

Cursos de l’Escola Municipal de Belles Arts · EMBA
CURS DE DIBUIX I PINTURA
Professora: Delphine Labedan

Taller obert per a adults
Aquest curs està adreçat a qualsevol persona a partir de 15 anys, sense que sigui necessari el
coneixement de cap tècnica de dibuix o pintura. Durant aquest curs es practicaran diverses
tècniques, de forma individualitzada: llapis, cretes, carbonets, pastels, acrílic i aquarel·la.
Cada alumne/a portarà el seu material.
Horari:
Grup 1: dilluns i dimecres, de 17 h a 18.30 h
Grup 2: dilluns i dimecres, de 18.30 h a 20 h
Grup 3: dimarts i dijous, de 18.30 h a 20 h
Grup 4: dimarts i dijous, d’11 h a 12.30 h
Límit: 15 places per grup
Preu del curs: 136 €

CURS DE DIBUIX PER A INFANTS I JOVES
Professora: Delphine Labedan

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

CURS D’ARTS PLÀSTIQUES PER A INFANTS I JOVES
Professora: Delphine Labedan
Col·laboradors: Enric Sala i Núria Negre

Introducció a les arts plàstiques (a partir de 6 anys)
Aquest curs consisteix en la pràctica de diferents tècniques artístiques (dibuix, pintura, ceràmica,
escultura …) tractades de manera alternativa amb diferents professors com a fórmula perquè
l’alumne s’acosti a l’art d’una manera multidisciplinària.
Horari: dijous de 17.30 h a 18.30 h
Límit: 12 places
Preu del curs: 94 €

CURS D’ESCULTURA I TALLA DE PEDRA
Professor: Enric Sala

Destinat a qualsevol persona, a partir dels 15 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 h a 20.30 h
Límit: 15 places
Matricula: 62 €
Preu: curs sencer 308 € (9 mesos / 5 h setmanals) / mig curs 154 € (4 mesos / 5 h setmanals)

CURS DE CERÀMICA (Tècniques ceràmiques)
Professora: Núria Negre

El curs de ceràmica va adreçat tant a qui s’inicia en la disciplina i no disposa de coneixements
previs, com a qui ja disposa d’experiència i hi vol continuar aprofundint.
Al llarg del curs, de manera individualitzada i segons els interessos personals, s’aniran explorant
les diferents tècniques de modelatge (construcció amb planxa i xurros, elaboració de motlles per
a la reproducció, colatge, creació de peces amb pessic…), l’ús del torn com a mitjà de creació de
peces i l’aprenentatge i l’aplicació de les diverses tècniques decoratives (serigraﬁat, calques,
estampació, neriage, textura, engalbes…). Tanmateix, i a partir de la pràctica, s’aniran adquirint
coneixements i aprofundint en l’esmaltat i la creació d’una carta de colors pròpia.
Horari: dimarts i dijous, de 17.30 h a 20 h
Límit: 15 places
Matricula: 62 €
Preu: curs sencer 308 € (9 mesos, 5 hores setmanals) / mig curs 154 € (4 mesos, 5 hores
setmanals)

Important:
- Els cursos s’iniciaran el dia 3 d’octubre.
- Les inscripcions i la matrícula als cursos de dibuix i pintura, escultura, ceràmica i arts
plàstiques es faran per Internet al web www.viladesalt.cat o a l’Escola Municipal de Belles Arts
de Salt a partir del 5 de setembre, d’11 a 13 h.
Condicions a tenir en compte
- La inscripció als cursos de dibuix i pintura es farà amb un sol pagament.
- Seran admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada curs.
- Els materials de treball s’adquiriran, per indicació dels professors, durant el curs.
- Assegurança dels alumnes inclosa en la matrícula.
- Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, l’Ajuntament es reserva el dret
d’anul·lar l’activitat, informant-ne prèviament els interessats.
- No és permesa la utilització dels tallers fora de les hores de classe. Les eines i materials dels
tallers només es poden emprar per a la realització de treballs vinculats amb els cursos de
l'escola.
- Els alumnes han de recollir els seus treballs i materials com a mínim 5 minuts abans de l'hora
en punt per permetre l'inici de les classes següents o el tancament de les instal·lacions, segons
s'escaigui.
- Els alumnes de les diferents disciplines hauran d’endur-se les obres/creacions que hagin
treballat durant el curs. Allò que es deixi a l’escola s’entendrà que es pot eliminar.
- Cal estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada i respectar els horaris descrits per a
poder fer ús de les instal·lacions.
- En el cas de conﬁnament, les hores de curs suspeses es recuperaran durant els mesos d’estiu o
en els mesos següents.
- Les classes s’impartiran als locals de l’escola al carrer Lluís Moreno, s/n (Mas Llorens).
Per a més informació podeu trucar al 972 24 42 35 / 691 31 78 17 o enviar un correu electrònic a
bellesarts@salt.cat

Cursos de professionals amb la col·laboració
de l’Escola de Belles Arts
CURS DE BONSAI

Professor: David Gómez
Ensenyem bonsai a Salt des del 1978 i som una de les escoles més veteranes i pioneres en aquest
art viu japonès a les comarques gironines.
Descripció i continguts del curs:
El propòsit d’aquest curs és dotar els alumnes de les eines i els coneixements necessaris per a la
consecució i formació d’un bonsai partint de zero o amb material bàsic i, per tant, tenir una total
autonomia en el camp de la formació de bonsais, el seu manteniment i la seva cura.
Les matèries s’adapten al procés d'aprenentatge de cada persona, i es fa seguiment i una
orientació individualitzada en cada etapa.
Grup heterogeni amb diferents nivells i aptituds i amb un màxim de 10 persones, cosa que
permet un tracte particular sobre cada alumne. D’aquesta manera, en un mateix espai
s'intercanvien experiències i coneixements, mentre cadascú treballa al seu propi ritme.
El curs està format per una part teòrica acompanyada de documentació i una de pràctica per
assolir continguts i fer-ho més distès.
Continguts generals:
· Botànica elemental i ﬁsiologia vegetal aplicada
· Tècniques japoneses emprades en la formació de bonsais autòctons
· Preparació de substrats i les seves característiques
· Ús d’adobs i coadjuvants recomanats en cada etapa de cultiu de l’arbre
· Coneixements i ﬁnalitat de la poda i el ﬁlferro
· Identiﬁcació de les malalties i plagues més comunes en bonsai
· Manipulació i aplicació de ﬁtosanitaris i la seva especiﬁcitat
· Treballs de fusta morta complementària, tècniques manuals i amb màquina
· Tria i selecció de ceràmiques adients per al bonsai
· Recol·lecció Yamadori autòcton
Taller complementari de ceràmica Bonsai: en aquest taller un professor/a de ceràmica de
l'EMBA ens introduirà de forma molt bàsica i elemental en el món de la ceràmica aplicada a la
producció artística dels nostres testos de bonsai. El preu del taller no està inclòs en el curs de
bonsai i es determinarà en funció de la seva de manda. Places limitades.
El curs anirà acompanyat d’una sortida (amb vehicles particulars) a diferents vivers de
prebonsai i Yamadori, així com sortides a bosc per recol·lectar aquells arbres o espècies més
escaients per a la formació d’un bonsai.
Horari: divendres, de 17 a 20 h.
Durada: del 3 d'octubre al 23 de juny.
Places: 10 places
Matrícula: 20 € matrícula/reserva plaça
Preu mensual: 40 €
Per a més informació i inscripcions: 687 45 33 50 (Whatsapp)
a/e: escola.bonsai.salt@gmail.com

RESTAURACIÓ DE MOBLE I OBJECTE ANTIC

Professora: Miracles Boada (Interiorista, conservadora i restauradora de moble antic).
En aquest taller d’introducció i perfeccionament a la restauració del moble i objecte antic,
l’alumnat adquireix uns coneixements tècnics bàsics necessaris 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 i l’arquitectura.
Un espai per relaxar-se i aprendre a treballar amb les mans, de manera responsable i amb criteri.
Aprendre a veure el moble com un objecte sostenible, bell i reutilitzable.
Cada alumne/a portarà el seu moble (preferentment de petites dimensions) per conèixer i
aplicar 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: mínim de 5 alumnes i màxim de 10.
Per a més informació i inscripcions: 652 55 99 15
a/e: miliboada@gmail.com

REINVENTAR I RECREAR ELS TEUS MOBLES. L’ART DE FER EXTRAORDINARI
L’ORDINARI.
Professora: Miracles Boada (Interiorista, conservadora i restauradora moble antic).

Tens ganes incansables d’experimentar, aprendre i provar coses noves, 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 en la
pintura i transforma!
Horari: dimarts o dijous, de 17 a 19.30 h
Matrícula: 50 € (material inclòs)
Preu mensual: 50 €
Límit de places: mínim de 5 alumnes i màxim de 10.
Per a més informació i inscripcions: 652 55 99 15
a/e: miliboada@gmail.com

CURS DE FOTOGRAFIA
Professor: Josep Algans

Experiències compartides entre l’art i la fotograﬁa (a partir de 15 anys)
Taller obert per a adults, sense necessitat de coneixements previs. Aquest taller està enfocat a
l'aprenentatge i l’experimentació de la fotograﬁa i els seus paràmetres essencials mitjançant la
pràctica de tècniques artístiques en connexió amb altres disciplines, tot aproﬁtant els
avantatges de la tecnologia digital. Un conjunt de processos creatius com a suma de diferents
capacitats artístiques amb uns resultats sorprenents i estimulants.
Horari: Grup 1: dimecres matí, de 10.00 a 12.30 h
Grup 2: dimecres tarda, de 18.00 a 20.30 h
Matrícula: 50 € (material inclòs)
Preu mensual: 45 €
Per a més informació i inscripcions: 629 77 68 00
a/e: josepalgans@primaveradigital.com

