
Arts Visuals: projectes
09

Espai de creació de projectes 
personals a partir del llenguatge 
visual i plàstic.
El curs combina activitats per 
adquirir els coneixements bàsics 
del llenguatge visual i plàstic tant 
conceptuals (conceptes artístics
i elements del llenguatge visual) 
com procedimentals (materials
i tècniques), amb activitats de 
creació, fent de l'aprenentatge un 
procés de sensibilització i creació 
personal per al desenvolupament 
de projectes artístics.

Docent: Maria Pons

Dirigit a: tothom interessat en 
desenvolupar les seves habilitats
i coneixements dels llenguatges
de les arts plàstiques i visuals.

Calendari i horaris: 25/04 al 25/05
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

Preu: 
· Dilluns: 48 €
· Dimecres: 60 €
· Dilluns i dimecres: 108 €

Modalitat: 100 % presencial*
* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Arts Visuals: dibuix 
10

Espai de creació a partir del dibuix 
artístic.
El curs combina activitats per 
adquirir els coneixements bàsics 
del dibuix com a llenguatge artístic 
en si mateix tant conceptuals 
(conceptes artístics i elements
del llenguatge visual) com 
procedimentals (materials i 
tècniques), amb activitats de 
creació fent de l'aprenentatge un 
procés de sensibilització i creació 
personal amb aquest mitjà.

Docent: Maria Pons

Dirigit a: tothom interessat en la 
teoria i la praxi del llenguatge
del dibuix.

Calendari i horaris: 28/04 al 26/05
Dijous de 17 a 20 h

Preu: 60 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Fotografia
11

Aprendre a expressar-se amb 
llenguatge fotogràfic, processos 
bàsics per la realització 
fotogràfica, funcions tècniques, 
expressives i operatives, 
producció de material audiovisual 
en diferents entorns, postproducció 
en raw i retoc fotogràfic.

Docent: Jaume Juncadella

Dirigit a: tothom interessaten 
desenvolupar el llenguatge
de la imatge.

Calendari i horaris: 21/04 al 09/06
Dijous de 17 a 20 h

Preu: 48 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Ceràmica. 
Iniciació al torn de baixa
temperatura (980º) 

01

Tècniques bàsiques per realitzar 
peces en torn, engalbes i 
formulació d’esmalts. Utilització 
de fang vermell (cuita a 980º).

Docent: Xavier Pino

Calendari i horaris: 19/04 al 21/06

Dilluns, dimarts, dijous de 16 a 20 h

Preu: 

· Dilluns:  56 €

· Dimarts: 80 €

· Dijous: 72 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Ceràmica. 
Alta temperatura
en gres (1250º) 

02

El treball ceràmic a alta 
temperatura (1250º) ofereix noves 
possibilitats d’acabats en esmalts 
tant en oxidació com en reducció. 
Teoria i praxi per desenvolupar la 
forma i acabats de les peces
i formulació per crear esmalts
i textures d’acabats.

Docent: Xavier Pino

Calendari i horaris: 19/04 al 21/06

Dilluns, dimarts, dijous de 16 a 20 h

Preu: 

· Dilluns:  56 €

· Dimarts: 80 €

· Dijous: 72 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Rakú 
03

La tècnica oriental del Rakú es 
caracteritza per la creació de 
peces senzilles decorades amb 
esmalts i pigments bàsics, i pel 
tipus de cuita de la peça. 
S’aprendran corbes de cocció, 
tractament de la peça acabada de 
treure del forn, i també tècniques 
de decoració com les sigillates, 
el rakú nu, reserves, entre d’altres.

Docent: Xavier Pino

Calendari i horaris: 19/04 al 21/06

Dilluns, dimarts, dijous de 16 a 20 h

Preu: 

· Dilluns:  56 €

· Dimarts: 80 €

· Dijous: 72 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Projectes ceràmics 
04

Presentació d’un projecte per 
aprofundir i investigar el discurs 
creatiu. Acompanyament i 
assessorament per tal d’assolir els 
objectius plantejats. És necessari 
que l’alumne tingui coneixements 
avançats en ceràmica.

Docent: Xavier Pino

Calendari i horaris: 19/04 al 21/06
Dilluns, dimarts, dijous de 16 a 20 h

Preu: 

· Dilluns:  56 €

· Dimarts: 80 €

· Dijous: 72 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Un tast de torn 
05

Aprendre a fer peces bàsiques al 
torn com gots, bols, tasses -amb 
nanses-, plats... aprendre a polir-les 
per poder ser decorades.

Es treballa en fang vermell (980ºC)

Docent: Xavier Pino

Calendari i horaris: 20/04 al 22/06

Dimecres de 18 a 20 h

Preu: 42 €

Modalitat: 100 % presencial* 
+ 1 hora en línia

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Decoració ceràmica
sobrecoberta

06

La decoració ceràmica tradicional 
consisteix en l'aplicació sobre una 
peça biscuitada d'una capa 
d'esmalt opac, sobre la qual
i abans de coure s'aplica la 
decoració amb pigments u òxids 
colorant, que al coure la peça a 
980ºC s'integra en la capa 
d'esmalt vitrificada.

Docent: Conxa Bou

Dirigit a: Persones que estiguin 
interessades en la decoració 
ceràmica a mà.

Calendari i horaris: 20/04 al 22/06
Dimecres de 17 a 19 h (+ 1 hora 
en línia a determinar)

Preu:  42 €

Modalitat: 100 % presencial*
+ 1 hora en línia

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Tu ets patrimoni 
07

Taller teòric i pràctic de tècniques 
de conservació i restauració 
d’objectes etnològics significatius 
que aporta l’alumne. El taller posa 
en valor el patrimoni popular del 
territori a través de la memòria 
oral, des de la vessant funcional, 
antropològica i sentimental, amb 
l’objectiu de recuperar i conservar 
també la memòria de l’objecte.

Docent: Lluïsa Gené

Calendari i horaris: 19/04 al 22/06  

Dilluns o dimarts o dimecres
de 16 a 19 h

Preu:

· Dilluns: 42 €

· Dimarts: 60 €

· Dimecres: 60 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Motlles per a la producció
d’objectes ceràmics

08

Taller pràctic de motlles per a la 
producció d'objectes ceràmics. 
El curs combina les nocions 
bàsiques per a la construcció
de motlles de colada o planxes
i nocions sobre la preparació de 
barbotines i l’elaboració de peces. 
Cada alumne treballarà en els seu 
propi motlle, basat en un model 
aportat pel mateix alumne
o proposat pel professor. 

Docent: Oriol Diego

no és necessari que els alumnes 
tinguin coneixements previs de 
ceràmica. Els alumnes que ja hagin 
cursat el mateix monogràfic el 
trimestre anterior podran seguir 
ampliant coneixements i treballant 
amb els seus propis projectes.

Calendari i horaris: 19/04 al 31/05 

Dimarts de 17 a 20 h

Preu: 42 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.
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Trimestre
19/04 al 22/06 de 2022



Curs de tipus pràctic on l’alumne 
utilitzarà l’Adobe InDesign per a 
crear i publicar revistes digitals, 
llibres electrònics, PDF interactius, 
animacions, interactivitat i molt més.

Docent: Guillem Castro

Dirigit a: aquelles persones que 
per motius laborals, o formatius, 
necessiten adquirir els 
coneixements bàsics per fer servir 
el programa Adobe InDesign, o bé 
interessades en el món del disseny.

Calendari i horaris: 19/04 al 31/05 
+ (1 hora en línia a determinar)

Dimarts de 17 a 19 h

Preu: 60 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Taller per a buscar una connexió 
entre el moviment i l’art. 
Traspassar l’emoció i la sensibilitat 
del moviment del cos a la creació 
plàstica amb l’objectiu
de descobrir el cos com una eina 
de creació artística.

Docent: Marta Viladrich

Dirigit a: a partir de 16 anys que 
senti curiositat per treballar l'art 
d'altres punts de vista. No es 
necessita cap condició física 
especial.

Calendari i horaris: 21 de maig  

Dissabte de 10 a 13

Preu: 12 €

Modalitat: presencial

El Light Painting és la tècnica de 
crear amb llum a una fotografia de 
llarga exposició.  Aquesta activitat 
es porta a terme a un entorn fosc, 
ja sigui una sala amb poca o nul·la 
llum, o bé a l’exterior, a un espai 
apartat de l'entorn
La foscor i les maneres de llarga 
exposició de la càmera, ens fa un 
llenç en negre per anar creant 
amb llum, ja sigui il·luminant,
o bé creant traces a l'aire.

Docent: Carles Domènech

Dirigit a: persones de totes les 
edats amb càmera que tingui 
mode BULB, que tinguin nocions 
bàsiques de fotografia 
(coneixements de diafragma, 
velocitat i ISO).

Calendari i horaris: 3 de maig  
Dimarts de 19 a 23 h

Preu: 16 €

Modalitat: presencial

Curs per conèixer les 
característiques bàsiques dels 
materials (pigments i aglutinants) 
de la pintura a l’aigua per crear 
una paleta de color i saber com 
aplicar-la a les creacions 
pictòriques pròpies.

Docent: Isabel Torres Ferrer

Dirigit a: alumnes d’arts visuals

Calendari i horaris: 30 de maig, 
13 i 20 de juny o 1, 8 i 15 de juny 

Dilluns o dimecres de 17 a 19 h

Preu: 24 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Urban Sketching. 
Dibuix al carrer

05

Taller per familiaritzar-se amb 
l’urban sketching (fer dibuixos de 
diferents edificis i punts de vista 
de la ciutat). S’explicarà els 
diferents materials possibles per 
utilitzar per fer sketch, com triar les 
imatges i com traslladar i explicar 
d’una manera ràpida l’edifici o 
vista triada al paper. Es treballarà 
des de vistes generals a dibuixos 
de detalls.

Docent: Mar Cerdà

Dirigit a:  tothom interessat en el dibuix

Calendari i horaris: 2, 9 i 16
de juny

Horaris: Dijous de 16 a 18 h

Preu: 24 €

Modalitat: 100 % presencial*

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola 
d’Art s’ha de suspendre 1 o diverses 
sessions de treball del curs es farà la 
devolució de l’import corresponent.

Tècniques
d’envernissat  

06

Aprendre tècniques tradicionals 
d’envernissar. Aquest taller 
consistirà en aplicar una tècnica 
antiga que ha caigut en desús per 
la seva dificultat d’execució.
L’acabat es caracteritza per la 
seva brillantor, tenint un aspecte 
de vellutat suau. 

Docent: Missi Bruned

Dirigit a: tothom que ja coneix
els processos de restauració de 
mobles i vulguin perfeccionar

Calendari i horaris: 09 de juny  
Dijous de 16 a 19 h

Preu: 12 €

Modalitat: presencial

Cursos monogràfics teòrics i pràctics de temàtica artística, cultural i 
patrimonial: belles arts, arts visuals i digitals, disseny, història de l’art, 
conservació i restauració i cultura...  impartits per professionals del 
seu àmbit. De diferent durada i formats, itineraris artístics i 
patrimonials, art en família...

Irradiar formació artística a: Tortosa, Valls, Alcover, Mont-roig, 
Deltebre, l’Arboç, Montblanc, Sant Carles de la Ràpita, Falset, 
Miravet, Horta de Sant Joan i Torredembarra. Una prova pilot 
formativa que s’inicia aquest mes de novembre de 2021 i connecta 
tota la demarcació.

Informació i matrícula: truca’ns al  977 444 163 
o envia’ns un missatge a eatortosa@dipta.cat, i 
gestionarem la teva matrícula sense moure’t de casa teva. 

* Ens trobaràs al nucli antic de Tortosa, a la Plaça 
Sant Joan, 5 

Matrícula: consulta els preus públics per la 
prestació del servei d’ensenyament artístic (formació 
no reglada) que s’impartirà  a L’Escola per l’Art i la 
Cultura així com les bonificacions i reduccions del 
preu de la matrícula (BOP 10/05/2021).

*La programació pot estar subjecta a modificacions

* Tots els cursos/activitats tenen places limitades

* Si per circumstàncies alienes a l’Escola s’ha de suspendre 
1 o diverses sessions, es buscarà una data alternativa per 
recuperar-la.

www.dipta.cat/eac 

@escoladartdetortosa

670 270 800
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01
Movart
(l’art del moviment)  

02
Light Painting  
03

El color a la pintura  
04

per l’art i la cultura
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L’Escola per l’art i la cultura ha iniciat el projecte de serveis i 
d’activitat d’àmbit territorial. Un espai per a tots els públics on 
conviuran la formació i l’educació, la producció, la difusió i 
l’emprenedoria artística i cultural contemporània. 

Programes i activitats participatives cocreades amb artistes, 
programadors, institucions, ajuntaments i entitats de la demarcació 
donen resposta a inquietuds i demandes de la societat, pel 
desenvolupament sostenible i la millora del món.                                                               

Trimestre
19/04 al 22/06 de 2022


