
 

 

 

INFORMACIÓ DELS TALLERS PER A JOVES  I INFANTS DE L’ARTÍFEX 2021-22 
 

 Taller de vidre a partir dels 5 anys: 
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022 
Horari: Dimarts de 17.30 a 19 
Preu: quota mensual de 32€ 
 

 Taller de pintura, dibuix i elements de Festa Major a partir dels 4 anys: 
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022 
Horari: Dijous de 17.30 a 19 
Preu: quota mensual de 32€ 
 

 Taller de manualitats creatives a partir dels 5 anys: 
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022 
Horari: Dijous de 17 a 18.30 
Preu: quota mensual de 32€ 
 

 Taller de fang en volums a partir dels 5 anys: 
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022 
Horari: Dilvendres de 17.30 a 19 
Preu: quota mensual de 32€ 
 

 Taller de ceràmica a partir dels 5 anys: 
Data d’inici i final: dilluns 13 de setembre de 2021 fins al 22 de juny de 2022 
Horari: Dilluns de 17 a 18.30 
Preu: quota mensual de 32€ 
 

Els tallers podran ser ser anuals o trimestrals.  

Grups de mínim 5 i màxim 10 persones, nombre susceptible de canvi en funció de les mesures 
per la Covid-19 
 
CONTINGUTS DELS TALLERS DE L’ARTÍFEX 2021-22 
 
 Pintura, dibuix i elements de Festa Major: 
Iniciació al dibuix, pintura i confecció d’elements de Festa Major amb materials reciclats, com construir 
un drac o capgrossos, entre d’altres coses per a aprendre a treballar diverses tècniques pictòriques, 
estimular la imaginació i creativitat i, gaudir de l’art fent allò que ens agrada. 
Professor: Lluís Amaré  
 
 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 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 les 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 repte. 
Professora: Lídia Serra 
 
 Taller de fang en volums:  
Iniciació al coneixement de l’escultura treballant l’argila 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  
 



 

 

 

 Taller de ceràmica:  
Iniciació al coneixament de les tècniques bàsiques de cocció de la peça amb fang, modelatge i 
decoració amb pintura, gravat o relleu, amb la finalitat d'estimular els sentits, la psicomotricitat i la 
creativitat. 
Professor: Roser Vilaró 
 
*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. 


