
per l’art i la cultura
CURS ACADÈMIC 2021-2022
VALLS

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

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.                                                               
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Taller teòric i pràctic per aprendre a 
identificar la fusta i altres materials 
diversos que composen el moble antic, 
les causes d’alteració i els seus efectes. 
L’alumne aprendrà tractaments adequats 
per cada matèria i la seva problemàtica. 
L’alumne porta el seu moble. 

Docent: Lluïsa Gené

Calendari i horaris: 21/04 al 26/05
+ 1 sessió en línia a determinar

Dijous de 16 a 19 h

Preu: 42 €

Modalitat: 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.

Sessions de dibuix i pintura a partir de 
model al natural, per tal de treballar 
l’encaix, la composició, la proposició i 
l’expressivitat a través de tècniques 
pròpies del dibuix i la pintura amb model 
natural, tant masculí com femení. 

Docent: Núria Rion

Calendari i horaris: 19, 20, 26 i 27 
d’abril; 3 i 4 de maig

Horaris: Dimarts i dimecres de 17 a 19 h

Preu: 48 €

Modalitat: 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.

Curs de tècniques bàsiques per a la construcció 
de motlles per a la reproducció d'objectes 
ceràmics. Els alumnes treballaran amb els 
models senzills aportats pel professor o pels 
propis alumnes per a realitzar un motlle de 
colada de dues parts. Es treballaran conceptes 
per a la planificació i disseny de motlles: 
Particions, número de peces de motlle, 
abeuradors. Es farà una breu introducció 
materials per a realitzar colades de peces, la 
seva preparació i les seves propietats. A la última 
sessió els alumnes podran portar peces pròpies 
per a planificar a nivell teòric el seu propi motlle. 

Docent: Oriol Diego
Dirigit a: professionals de la ceràmica que 
vulguin treballar les seves peces amb motlles.
Persones interessades en els motlles i les 
reproduccions d'objectes ceràmics.

Calendari i horaris: 7, 9, 13 i 16 de juny
Dimarts i dijous de 16 a 19 h

Preu: 48 €

Modalitat: 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 de conservació
i restauració de mobles

01
Dibuix de model al natural 
02

Tècniques bàsiques de motlles
03

Aprendre la tècnica d’encordar que 
s’utilitza per omplir la part del repòs de la 
cadira, i es remunta a l’Antic Egipte. 
Aquest encordat pot ser fet amb cànem 
que és el material més habitual o llata, 
són fibres vegetals molt conegudes i 
resistents. La tècnica és artesanal i té 
moltes variants en sanefes i sistemes 
d’encordat, amb un resultat resistent
i flexible alhora.

Docent: Missi Bruned

Dirigit a: tothom

Calendari i horaris: 20, 27 de maig 
i 3 de juny

Horaris: Divendres de 10 a 13 h

Preu: 36 €

Modalitat: 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.

Aprendre a crear un llibre objecte o llibre 
d’artista. El llibre objecte que es proposa 
és una enquadernació composta per 
diverses mides de fulls, cosits entre sí, 
aconseguint aquesta forma d’estel amb 
fulls desplegables. Les utilitzacions 
poden ser molt variades, pot ser un 
dietari de viatge, àlbum de fotos, llibre 
d’artista il·lustrat, etc.

És una expressió artístic-plàstica que 
sorgeix a mitjans del segle XX

Docent: Cèlia Mirete

Dirigit a: tothom

Calendari i horaris: 10 de juny
Divendres de 9:30 a 13:30
i de 15:30 a 17:30

Preu: 24 €

Modalitat: Presencial

Monogràfic per aprendre a fer motlles de pèrdues 
de decoracions de motllures, d'elements 
decoratius de mobles i de marcs.

Docent: Mireia Cañadell

Dirigit a: persones que estiguin interessades en 
restaurar marcs o motllures de mobles o objectes 
antics.

Calendari i horaris: 17 de juny

Horaris: Divendres de 9:30 a 13:30 h

Preu: 16 €

Modalitat: Presencial

Encordat de cadires
01

Enquadernació d’un llibre
objecte amb pàgines
desplegables

02
Motlles per a marcs
03

Trimestre
19/04 al 22/06 de 2022


