
� 

 

Taller de vidre (5 a 12 anys):
Iniciació al coneixement de la fusió del vidre

reciclat i de colors, 

Dimarts de 17:30h a 19h

Preu: 32€ al mes 1:30h a la setmana

Taller de pintura (a partir de 3 anys):
niciació al coneixement de la pinutra, 

Dijous de 17:30h a 19h

Preu: 32€ al mes 1:30h a la setmana

.

Taller de ceràmica (6 a 12 anys):
Iniciació al coneixement del treball amb fang,

modelatge i decoració amb pintura.

Dilluns de 17:30h a 19h

Preu: 32€ al mes 1:30h a la setmana

Taller de manualitats creatives (5 a 12 anys):
Iniciació al coneixement del   treball amb

materials reciclats, paper, fang, fusta, plàstic,

etc, per realitzar objectes de gran imaginació i

originalitat.

Dijous de 17:30h a 19h

Preu: 32€ al mes 1:30h a la setmana

Taller de fang en volums (5 a 12 anys):
Iniciació al coneixement del treball de

l’escultura amb fang en volums.

Divendres de 17:30h a 19h

Preu: 32€ al mes 1:30h a la setmana

De l'octubre de 2020 fins al juny de 2021

Grups de mínim 5 i màxim 10 persones

Telèfon: 93 8973011
Pàgina web: www.canyelles.cat.
Correu: artifex@canyelles.cat
Adreça: Plaça de l'Onze de Setembre, 1
08811 Canyelles

TALLERS PER A INFANTS



 

PINTURA
Dibuixar al pincell i carbonet, acrílic, oli, pintura

mural, pintura del natural, paper maixé i cartró

pedra.

Dilluns i dimecres de 10h a 12h

Preu:  39€ al mes 4 hores a la setmana

COSTURA
Aprendre a cosir a mà i a màquina i, patronatge per a

confeccionar la teva pròpia roba.

Dilluns de 9:30h a 12:30

Dijous de 9:30h a 12:30h i de 17h a 20h

Preu:  35€ al mes 3 hores a la setmana

PUNTES DE COIXÍ: 
Elaboració de filigranes a partir de l’ús d’un patró de

cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí. 

Dimecres de 17h a 20h

Preu:  35€ al mes 3 hores a la setmana

 

CERÀMICA
Aprenentatge de diversos tipus de modelatge, tornejar,

allisar i  decorar amb esmalts a pistola, bany o pincell

 una peça d'argila i fornejar-la. 

Dimarts i dimecres de 9:30h a 12:30h

Dimecres de 17h a 20h

Preu:  35€ al mes 3 hores a la setmana

VIDRE
Treball del vidre pla, termofusió, termoformat, gravat al

raig de sorra i amb micromotor.

Dijous i divendres de 17h a 20h

Dijous i divendres de 9:30h a 12:30h

Preu:  35€ al mes 3 hores a la setmana

FANG EN VOLUMS
Coneixement del modelatge de l'escultura, tornejar,

arrodonir, enganxar, decorar, esmaltar i fornejar una

peça.

Dilluns de 9:30h a 12:30h

Dissabtes de 9:30h a 12:30h

Preu:  35€ al mes 3 hores a la setmana

L'ARTÍFEX

Desenvolupar programes de formació

professional en oficis artesans.

Impartir accions formatives amb les

competències necessàries per a una

formació reglada, amb la possibilitat 

d’obtenir el carnet d’artesà/na del

CCAM.

Formació en tallers per a infants,

  desenvolupant la seva capacitat

creativa i imaginativa.

Dinamitzar el teixit empresarial.

Centre de Qualificació Professional en
Oficis Artesans de Canyelles. Forma

  professionals dins l'àmbit dels oficis

artesans, com el vidre, la ceràmica o la

pintura.

Els seus objectius principals són:

FORMACIÓ PER A NOUS
ARTESANS 


