INFORMACIÓ DELS CURSOS DE L’ARTÍFEX 2021-22
 Curs de Pintura, dibuix o il·lustració:
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022
Horari:
Dilluns i dimecres matí de 10 a 12
Dimarts i dijous matí de 10 a 12
Preu: quota mensual de 39€
Dijous tarda de 16 a 18
Preu: quota mensual de 19.50€
 Curs de Vidre de 1r a 8è nivell*:
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022
Horari:
Dijous o divendres matí de 9.30 a 12.30
Dijous o divendres tarda de 17 a 20
Preu: quota mensual de 35€
 Curs de Ceràmica de 1r a 8è nivell*:
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022
Horari:
Dimarts i dimecres matí de 9.30 a 12.30
Dimecres tarda de 17 a 20
Preu: quota mensual de 35€
 Curs de Costura:
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022
Horari:
Dilluns matí de 9.30 a 12.30
Dijous tarda de 17 a 20
Preu: quota mensual de 35€
 Curs de Puntes de Coixí:
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022
Horari:
Dimecres tarda de 17 a 20
Preu: quota mensual de 35€
 Curs de Fang en Volums:
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022
Horari:
Dilluns matí de 9.30 a 12.30
Dijous matí de 9.30 a 12.30
Dissabte matí de 10 a 13
Preu: quota mensual de 35€

CONTINGUTS DELS CURSOS DE L’ARTÍFEX 2021-22
En aquests cursos es realitzarà formació teòrica i pràctica principalment, i una formació basada en els
certificats de professionalitat per a aquells que vulguin sol·licitar el carnet d’artesà.

Pintura, dibuix o il.lustració:
Treball de diverses tècniques com l’oli, el pastel, l’aquarel·la, el collage, el dibuix, el carbonet, pastel,
tinta xina, sobre tela, paper maixé o cartó i dibuix de còmic i il·lustració. L’objectiu és ajudar a
desenvolupar les capacitats en l’expressió plàstica, creativitat coneixement de les diverses tècniques,
realització d’exposicions 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 les tècniques del modelatge, el torn per a la creació de la peça, l’allisat, retornejat i acabat
de la peça amb esmalts a pistola al bany o amb pinzell, tot un art realitzat amb l’objectiu de
desenvolupar l’expressió plàstica de l’individuu 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 i, texturar-la amb el gravat al raig de sorra o amb micromotor. Un món de gran destresa tècnica
on el vidre es fon per crear uns objectes elegantment sofisticats, sorprenents i translúcids.
Professora: Sandra Moneny

Costura:
Treball per aprendre les tècniques bàsiques de la costura a mà i a màquina, patronatge i confecció per
a dissenyar la teva pròpia roba o qualsevol altre complement de moda.
Professora: Rosa Anglès

Fang en Volums:
Treball de les tècniques per a modelar una escultura amb peces d’argila treballant amb els volums,
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

Puntes de Coixí:
Treball en l’art tèxtil de les puntes de coixí per a elaborar fines filigranes i complexes a partir de l’ús
d’un patró en cartolina, fils en diferents materials, boixets, agulles i un coixí.
Professora: Lurdes Valera
*Cal concretar la preferència d’horari a la inscripció.
Grups de mínim 5 i màxim 10 persones, nombre susceptible de canvi en funció de les mesures
per la Covid-19

INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL 6 DE SETEMBRE DE 2021:
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.

En compliment del Reglament UE núm. 2016/679 General de Protecció de dades (“RGPD”), els informem que les seves dades personals seran
objecte de tractament exclusiu per l’Ajuntament de Canyelles. No es cediran a tercers excepte sota obligació legal. Sempre que l’usuari no hagi
revocat el seu consentiment, les dades proporcionades es conservaran indefinidament amb els objectius pels quals han estat obtingudes.
També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació o eliminació de les dades, al correu electrònic:
dpd@canyelles.cat, amb la corresponent identificació.

