
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARTÍFEX 

Projecte de formació i ocupació:  

Taller d’oficis retrobats de Canyelles 
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Presentació  

 

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canyelles s’està treballant 

per iniciar un nou recurs de formació i ocupació, en l’àmbit de l’Artesania, que permeti 

fomentar l’ocupabilitat de la població aturada del municipi, donar suport a l’esperit 

emprenedor, que permeti donar a conèixer una marca pròpia i sigui un referent pel 

que fa a la qualificació professional en oficis artesans. Aquest centre s’anomena 

L’Artífex.  

 

 

Edifici seu de L’Artífex. 
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Objectius  

 

La finalitat de L’Artífex és que l’artesania esdevingui un motor de promoció i 

desenvolupament local, mitjançant aquest centre de formació en oficis artesans a 

Canyelles.  

 

Com a nou recurs, l’objectiu general de L’Artífex és el proporcionar formació 

professionalitzadora i complementària a persones treballadores en situació d’atur amb 

clara preferència en oficis artesans, proporcionant així les bases per a la creació de 

producte per a la marca “Nadal Canyelles”, que busca un posicionament en el 

mercat i, així, dinamització econòmica. 

 

Els  objectius principals: 

 

 Desenvolupar programes de formació professionalitzadora en diversos oficis 

artesans. 

 

 Fomentar l’esperit emprenedor i assessorar a les persones que vulguin crear el 

seu propi lloc de treball, mitjançant: l’orientació i l’acompanyament en el procés de 

disseny del Pla d’Empresa, oferint la informació necessària respecte als ajuts i línies de 

suport existents; i fins i tot, promoure iniciatives d’associacionisme i/o cooperativisme 

empresarial. 

 

 Incentivar a la creació d’un ens de cooperativa artesana, que faciliti els inicis de 

l’activitat empresarial dels artesans i artesanes, tant en la vessant de producció com 

en la comercial. 

 

 Impartir accions formatives complementàries de competències transversals i 

fomentar la consecució de més nivell de formació reglada. 
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 Promocionar l’artesania local, a través de la marca “Nadal Canyelles”, 

mitjançant actuacions diverses, que permetin al mateix temps el desenvolupament 

local en termes de comerç i turisme. 

 

 Promoure la internacionalització dels productes artesans sortints de la marca 

“Nadal Canyelles”, tant per la seva comercialització com de prestigi. 

 

 

Formació d’oficis 

 
La importància de la formació professional en el marc de la Unió Europea es reforça a 

partir del Consell Europeu de Lisboa de 2002, que defineix els objectius d’una 

economia europea basada en la innovació i el coneixement amb l’horitzó de 

convertir-la en una “societat del coneixement més competitiva i dinàmica, amb 

capacitat per generar un creixement econòmic sostingut, acompanyat de més 

cohesió social i creació de més i millors llocs de treball”. 

 

La formació pretén la recuperació d’activitats d’oficis artesans i la seva posada en 

valor dins el marc d’una nova economia global, que requereix d’una constant 

innovació i de adaptar-se a les necessitats de cada moment. Així, les accions que es 

desenvolupen en el centre en matèria d’oficis retrobats són:  

 

 TALLERS FORMATIUS  

 FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

 FORMACIÓ CONTÍNUA 
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Les especialitats formatives actuals a les quals s’aniran incorporant de noves a l’oferta 

del centre de manera gradual són: 

 

 Vidre 

 Ceràmica 

 Pintura i Disseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obert a oferir altres especialitats, com ara Forja, Fusta, Pedra, Art floral, entre d’altres, 

de manera continuada o monogràfica. 

 

La formació professionalitzadora ve dissenyada a través del fitxer català d’especialitats 

formatives i dels certificats de professionalitat oficialment reconeguts, per tant, el 

disseny del currículum formatiu està configurat d’acord amb aquesta documentació. 

 

Destinataris 

 

El perfil de les persones que podran accedir a la formació serà de tot tipus d’estudis i 

edats, per tant, afavorint tots els col·lectius i respectant el principi d’igualtat 

d’oportunitats. Així es tindran en compte els següents criteris: 

- Persones a l’atur amb interès especial per l’artesania. 

- Obertes i amb interès per aprendre. Dedicació i compromís. 

- No són necessaris coneixements previs del material o l’ofici.  
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Ocupabilitat, sortides professionals i inserció 

 

La innovació d’aquest projecte és que va més enllà de la formació i que deriva en 

posar especial atenció en: 

 

- les persones aturades en general, en comptes de només centrar-se en els 

col·lectius concrets com joves, dones i majors de 45 anys,  

- amb habilitats manuals i sensibilitat creativa, donant valor a les capacitats 

personals no al seu currículum de formació i experiència,   

- proporcionar formació en un ofici artesà, recuperació de la figura de l’aprenent 

i del foment d’oficis retrobats,  

- amb la formació en competències instrumentals i transversals, com són les TIC o 

a l’impuls d’una millora en la qualificació dels treballadors (disponibilitat per a 

l’adquisició de nous aprenentatges). 

- amb la creació de producte especialitzat en motius nadalencs. 

 

En quan a sortides professionals dels diversos oficis, la promoció de l’emprenedoria i, el 

cooperativisme i afavoreix la implicació al teixit empresarial de zona i, juguen un paper 

clau, per a donar sortides laborals a l’alumnat com: 

 

-Indústria de proximitat: ser proveïdors de productes artesans al sector de l’hostaleria 

(restaurants, hotels, cases rurals..) i d’altres serveis (equipaments públics, museus, 

comerços) de la zona; i amb el temps obrir mercat a altres àmbits geogràfics. 

-Desenvolupar noves línies de negoci en el marc de nous productes, com dissenys 

exclusius (o únics) fets a mà; o la recuperació d’estris per a l’ús quotidià, adaptant-los 

als nous temps, a través de la innovació de noves tècniques i estils.  

-Activitats educatives dirigides a escolars. 

-Activitats paral·leles d’oci relacionades amb l’ofici: tallers, cursos, visites, paquets 

turístics,... 
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-Creació de productes específics de reclam dels objectes produïts i del municipi:  

Posicionar marca Nadal Canyelles en especialització en productes nadalencs. 

-Participació en fires i convencions, com espai per a donar-se a conèixer i 

promocionar. 

 

En la direcció d’aquest darrer punt, l’Artífex es complementaria amb un projecte local 

que és el impuls de la marca “Nadal Canyelles”, com a actiu econòmic rellevant per a 

la comercialització del mercat interior però també per a la internacionalització i 

captació de clients exclusius. 

 

La imatge de Nadal Canyelles: 

 

 

 

 

 

 

 

Una marca pròpia que viu al Nadal, nodrint-se dels seus colors i formes tradicionals, a 

través de la col·laboració d’aquests mestres en oficis artesans, creant una línia de 

productes molt curosos, amb esperit nadalenc i amb la possibilitat d’adaptar-ho i 

personalitzar-ho cadascú a la seva mida, segons la necessitat. En definitiva crear un 

producte únic fet a mida.   

 

 

 

 

 

 

 

Canyelles,  agost de 2016 



 
CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS DE L’ARTÍFEX  2016-17  
 
 
Dades de funcionament 
 
Durada: inici dels cursos a principis de setembre de 2016 fins a finals de juny de 2017 
 
1-Horari de Pintura: Inici del curs el dia 5 de setembre  
Dilluns i Dimecres, de 10 a 12h   
 
2-Horari Vidre: Inici del curs el dia 12 de setembre  
Nivell 1: Divendres de 9:30h a 12:30h o per la tarda de 17h a 20h. 
Nivell 2: Dijous de 9:30h a 12:30h o per la tarda de 17h a 20h 
Nivell 3: Dijous de 9:30h a 12:30h  
 
3-Horari Ceràmica: Inici del curs el dia 12 de setembre  
Nivell 1: Dijous de 9:30h a 12:30h o per la tarda de 17h a 20h. 
Nivell 2: Dimecres de 9:30h a 12:30h o per la tarda de 17h a 20h 
Nivell 2 per alumnes de 3er any: Dimarts de 9:30h a 12:30h  
 
Capacitat màxim dels grups: 15  persones 
 
 
Contingut:  
 
- Es realitzarà formació teòrica però essencialment pràctica, basada en els 
certificats de professionalitat (750h) però no es podrà fer completament només 1/3 
part. 
 

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

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

• Vidre:  
Tècniques: vidre pla, termofusió, termoformat, gravat la raig de sorra i amb 
micromotor.  
 

 
- Nota: la tendència de la formació actualment és dirigir-ho cap a formació 
reglada, no es potencia la formació no reglada com a professionalitzadora, sinó com a 
complementària, especialitzadora o bé de reciclatge. 
 
 
Inscripcions: 
 

- Prèvia directament de del web municipal, OAC o bé a enviant el full 
d’inscripció a serloc@canyelles.cat. 

 
 

Canyelles agost de 2016 
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