
 

 

               
INFORMACIÓ CURSOS ARTÍFEX  2018-2019 

 
Data inici: setmana del 17 setembre de 2018 segons especialitat 
Data final: fins el 21 de juny de 2019 
Capacitat màxima per grup: 10  persones 

 
HORARIS CURSOS ADULTS:  
 

� Curs de Pintura:  
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018 
Dilluns i Dimecres, de 10h a 12h  
Preut total del curs: 225€ prorratejat amb una quota trimestral de 75€ o mensual de 22,50€ 
 

� Curs de Vidre de 1er a 5è nivell*: 
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018 
Divendres de 9:30h a 12:30h  
Divendres de 17h a 20h 
Dijous de 17h a 20h 
Preut total del curs: 315€ prorratejat amb una quota trimestral de 105€ o mensual de 31,50€ 
 

� Curs de Ceràmica de 1er a 5è nivell*:  
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018 
Dimecres de 9:30h a 12:30h 
Dimecres de 17h a 20h 
Dimarts de 9:30h a 12:30h  
Preut total del curs: 315€ prorratejat amb una quota trimestral de 105€ o mensual de 31,50€ 
 

� Curs de Creativitat:  
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018 
Dilluns de 9:30h a 12:30h 
Preut total del curs: 315€ prorratejat amb una quota trimestral de 105€ o mensual de 31,50€ 
 
*Cal concretar la preferència d’horari a la inscripció. 
 
HORARIS TALLERS PER NENS:  
 

� Taller de vidre per nens de 6 a 12 anys:  
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018 
Dimarts de 17:30h a 19h 
Preut total del curs: 315€ prorratejat amb una quota trimestral de 105€ o mensual de 31,50€ 
 

� Taller de ceràmica per nens de 6 a 12 anys: 
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018 
Dilluns de 17:30h a 19h 
Preut total del curs: 315€ prorratejat amb una quota trimestral de 105€ o mensual de 31,50€ 
 

� Taller de creativitat per nens de 5 a 12 anys:  
Inici del curs setmana del 17 de setembre 2018  
Dijous de 17:30h a 19h  
Preut total del curs: 315€ prorratejat amb una quota trimestral de 105€ o mensual de 31,50€ 
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CONTINGUTS DELS CURSOS: 
 
Es realitzarà formació teòrica però essencialment pràctica, basada en els certificats de 
professionalitat per poder accedir al carnet d’artesà, com a certificat de professionalitat. 
 

• Pintura:  
Tècniques; pictòriques, de dibuix, pintures murals, pintura natural, paper mâché i  
cartó pedra. 
Artesà referent: Lluís Amaré 
 

• Ceràmica:  
Tècniques: modelatge, torn, esmalts. 
Artesana referent: Roser Vilaró 
 

• Vidre adults:  
Tècniques: vidre pla, termofusió, termoformat, gravat la raig de sorra i  
amb micromotor.  
Artesana referent: Sandra Moneny 
 

• Taller de Ceràmica per nens:  
Tècniques: tècniques bàsiques, decorar amb color i cocció de la peça. Es faran 
diferents  peces amb fang per a estimular el sentits, la psicomotricitat i, la creativitat, 
emprant diferentes eines de treball. 
Artesana referent: Roser Vilaró 
 

• Taller de vidre per nens:  
Tècniques: vidre fusionat, termoformat, esmalts, micromotor.  
Es faran diferents objectes amb  vidre reciclat i de colors: móvils, saboneres, gots, 
plats o, vitrallets fusionats. 
Artesana referent: Sandra Moneny 
 

• Taller de creativitat adults/nens: 
Tècniques diverses: Estimular la creativitat i mostrar nous camins per arribar a un  
fi a través de l’experimentació i la investigació, treballant amb diferents materials. 
Artesana referent: Lídia Serra 
 

Nota: la tendència de la formació actualment és dirigir-ho cap a una formació reglada. 
 
 
INSCRIPCIÓ 

 
 
Prèvia, des del web municipal de l’Ajuntament de Canyelles al següent link www.canyelles.cat , 
l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles o bé, enviant el full d’inscripció amb el comprovant del 
pagament de la quota soci a artifex@canyelles.cat . 
 
Per quasevol dubte us podeu adreçar a l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles, al web o al telèfon 
de l’Ajuntament de Canyelles 93 897 30 11 (Ext 0256-Sílvia Mestres Hernàndez). 

 
 
 
 


