
INFORMACIÓ CURSOS DE 
L’ARTÍFEX 2019-2020



L'ARTÍFEX, Centre de Qualificació 
Professional en Oficis Artesans de Canyelles 
vol esdevenir un motor de promoció i 
desenvolupament local i formar a 
professionals amb les competències 
necessàries per a que disposin de més 
oportunitats laborals.

Objectius de l'Artífex:

- Desenvolupar programes de formació
professionalitzadora en diversos oficis 
artesans.
- Impartir accions formatives
compelmentàries de més nivell amb la 
possibilitat d'obtenir el carnet d'artesà/ana. 
- Formació en tallers infantils.
- Dinamització del teixit empresarial.

La creativitat és 
imposar els nostres 
desitjos a la realitat.

Ramon Monton i Lara
Traductor i escriptor

(Sabadell 1959)

Imatge de la façana de l’Artífex, Centre de Qualificació 
Professional en Oficis Artesans de Canyelles

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1  Canyelles



INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL 6 DE 
SETEMBRE:

Des del web municipal de l’Ajuntament de Canyelles a 
www.canyelles.cat, a l’OAC de l’Ajuntament de Canyelles o 
bé, enviant la corresponent documentació per a la 
inscripció al correu electrònic artifex@canyelles.cat .

Per qualsevol 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.

CONTINGUTS DELS TALLERS DE L’ARTÍFEX 
2019-2020

Taller de Ceràmica:
Iniciació al coneixement de les tècniques bàsiques de 
cocció de la peça amb fang, modelatge i decoració amb 
pintura, gravat o el relleu, amb la finalitat d’estimular els 
sentits, la psicomotricitat i la creativitat de l’infant.
Professora: Roser Vilaró

Taller de vidre:
Iniciació al coneixement de les tècniques bàsiques de la 
fusió del vidre reciclat i de colors, del tall,  poliment i 
soldadura per a donar la forma a la peça, amb l’objectiu de 
realitzar objectes molt delicats com mòbils, saboneres, 
gots, plats o vitralls fusionats, d’exquisides 
transparències.
Professora: Sandra Moneny

Taller de manualitats creatives:
Iniciació al coneixement de tècniques per a treballar amb 
materials reciclats com el paper, el fang, la fusta, el 
plàstic, el cartó o llana, entre d’altres, per a realitzar 
objectes gran imaginació i originalitat. L’objectiu és 
desenvolupar la capacitat més creativa i ajudar a cercar 
diverses opcions i solucions per a qualsevol tipus repte.
Professora: Lídia Serra

taller de volums en fang: 
Iniciació al coneixement de l’escultura per a infants on es 
faran peces d’argila treballant amb els volums a partir de 
l’ús de diverses tècniques per a modelar, texturitzar, 
unificar, arrodonir, enganxar,  punxonar, pintar i fornejar 
una peça. Una especialitat  creativa que permet descobrir 
el sentit tridimensional i espacial a través de les formes.
Professor: Marc Navarro 



HORARIS I PREUS DELS TALLERS 
DE L’ARTÍFEX 2019-2020

Data d’inici i final: del 30 de setembre de 
2019 fins al 19 de juny de 2020

Taller de vidre per infants de 5 a 12 anys
Horari: Dimarts de 17:30h a 19h
Preu: 283,5€ a pagar amb 3 quotes de 
94,5€ o mensual de 31,50€

Taller de ceràmica per infants de 6 a 12 anys
Horari: Dilluns de 17:30h a 19h
Preu: 283,5€ a pagar amb 3 quotes de 
94,5€ o mensual de 31,50€

Taller de pintura per infants de 5 a 12 anys
Horari: Dijous de 17:30h a 19h
Preu: 283,5€ a pagar amb 3 quotes de 
94,5€ o mensual de 31,50€

Taller de manualitats creatives per infants de 
5 a 12 anys
Horari: Dijous de 17:30h a 19h
Preu: 283,5€ a pagar amb 3 quotes de 
94,5€ o mensual de 31,50€

Taller de volums per infants de 5 a 12 anys
Horari: Divendres de 17:30h a 19h
Preu: 283,5€ a pagar amb 3 quotes de 
94,5€ o mensual de 31,50€

(Grups mínim de 5 i màxim 10 persones)



CONTINGUTS DELS CURSOS DE L’ARTÍFEX 
2019-2020

En aquests 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, on la tendència de la 
formació  és dirigir-ho cap a una formació reglada.

Pintura:
Treball de diverses tècniques com l’oli, el pastel, 
l’aquarel·la, el collage o el dibuix en carbonet de pintura 
sobre tela, paper maixé o cartó.  L’objectiu és ajudar a 
desenvolupar les capacitats en l’expressió plàstica i 
cercar un estil propi, figuratiu o abstracte, a través de 
l’observació d’imatges o estudi del natural.
Professor: Lluís Amaré

Ceràmica:
Treball de diverses tècniques com el modelatge, el torn 
per a la creació de la peça, l’allisat, retornejat i acabat de 
la peça amb els esmalts a pistola, bany o pinzell amb 
l’objectiu de desenvolupar l’expressió plàstica de l’individu 
i, estimular la seva capacitat creativa.
Professora: Roser Vilaró

Vidre:
Treball de diverses tècniques del vidre, termofusió, 
termoformat, per donar la forma a la peça amb motlles, 
el gravat al raig de sorra o amb micromotor, per a 
texturar-la. Un món de gran destresa tècnica on el vidre 
es fon per a donar uns objectes sofisticats, sorprenents 
i translúcids.
Professora: Sandra Moneny

Recuperació de moble:
Treball de diverses tècniques en l’art de transformar 
objectes i mobles corrents en peces especials, originals i 
particulars a través del reciclatge, pintura decorativa i 
restauració bàsica per a donar-li un aire completament 
nou.
Professora: Lídia Serra 

(Continua en la pàgina següent)



CONTINGUTS DELS CURSOS DE 
L’ARTÍFEX 2019-2020

(Continuació)

Art Floral:
Treball de diverses les tècniques en l’Art 
Floral on s’aprendrà a treballar la flor natural 
i artificial i els materials i complements a 
utilitzar segons siguin plantes d’interior o 
d’exterior. 
Professora: Montse Bertran

Enquadernació:
Treball de diverses tècniques en 
l’enquadernació utilitzant el paper de 
diferents gramatges, el cartó i coles i eines 
com, la guillotina o les cisalles per a fer els 
més bonics llibres o llibretes. 
Professora: Marta Bueno

Scrapbooking:
Treball de diverses tècniques dins el món del 
scrap utilitzant el paper, tintes, desplegables, 
segells o teles per a crear les peces d’scrap. 
Professora: Marta Bueno

Home deco:
Treball de diverses tècniques del “home deco” 
com el decoupage, estergit o el tintat en 
fusta, treballant amb les pastes per crear 
relleus, el chalk paint o tints per fusta per a 
crear decoratius objectes per casa o per a 
regalar.
Professora: Marta Bueno

Puntes de Coixí:
Treball en l’art tèxtil de les puntes de coixí per 
a elaborar filigranes fines i complexes a partir 
de l’ús d’un patró de cartolina, fil, boixets, 
agulles i un coixí. 
Professora: Lurdes Valera 



HORARIS I PREUS DELS CURSOS DE 
L’ARTÍFEX 2019-2020

Data d’inici i final: del 18 de setembre de 2019 fins al 19 
de juny de 2020

Curs de Pintura
Horari: Dilluns i dimecres de 10h a 12h
Preu: 225€ a pagar amb 3 quotes de 75€ o mensual de 22,50€

Curs de Vidre de 1er a 6è nivell*
Horari: Dijous i divendres de 17h a 20h i divendres de 9:30h a 
12:30h
Preu: 315€ a pagar amb 3 quotes de 105€ o mensual de 
31,50€

Curs de Ceràmica de 1er a 6è nivell*
Horari: Dimarts i dimecres de 9:30h a 12:30h i dimecres de 
17h a 20h
Preu: 315€ a pagar amb 3 quotes de 105€ o mensual de 
31,50€

Curs de Recuperació de moble
Horari: Dilluns de 9:15h a 12:15h
Preu: 315€ a pagar amb 3 quotes de 105€ o mensual de 
31,50€

Curs d’Art Floral
Horari: Dilluns de 9:15h a 12:15h
Preu: 315€ a pagar amb 3 quotes de 105€ o mensual de 
31,50€

Curs d’Enquadernació
Horari: Divendres de 10h a 12h
Preu: 225€ a pagar amb 3 quotes de 75€ o mensual de 22,50€

Curs de Scrapbooking
Horari: Dilluns de 17:30h a 19:30h
Preu: 225€ a pagar amb 3 quotes de 75€ o mensual de 22,50€

Curs de Home deco
Horari: Dimarts de 17:30h a 19:30h
Preu: 225€ a pagar amb 3 quotes de 75€ o mensual de 22,50€

Curs de Puntes de Coixí
Horari: Dimecres de 17h a 20h
Preu: 315€ a pagar amb 3 quotes de 105€ o mensual de 
31,50€

*Cal concretar la preferència d’horari a la inscripció.
(Grups mínim de 5 i màxim 10 persones)



www.canyelles.cat 


