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Contacta amb nosaltres a través del 
formulari web,  977 444 163 -  
670 270 800 o envia’ns un missatge a: 
escolaartcultura@dipta.cat 

     Plaça Sant Joan, 5
     Tortosa

L’Escola per l’Art i la Cultura Tortosa 
Horari :
Dilluns a divendres de 8 a 20 h Dissabtes 
(amb activitats programades) 
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h
Horari d’atenció:
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h

Festius al centre:
20/02/2023
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Dimarts de nous
llenguatges
artístics
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Dimarts de nous
llenguatges artístics

L’Escola per l’Art i la Cultura a Tortosa ha programat un paquet de tres cursos per a 
creadors interessats a desenvolupar la seva activitat amb nous llenguatges artístics.
Aquest paquet forma part d’una oferta formativa pensada per a donar resposta a les 
necessitats de diferents col·lectius.
En aquest cas, oferint formació artística a creadors interessats en les noves maneres 
d’entendre i produir obres d’art visual.

Taller de Videocreació

Docent: Laura Mateu
Calendari i horaris: dimarts del 24/01
al 28/03 de 17.30 a 19.30 h
Preu: 80 € 
Modalitat: 100% presencial*

Curs d’estampació

Docent: Agustí Sousa
Durada del curs: 21h Estampació
Calendari: Del 11 d’abril al 30 de maig
Horari: De 17.30 a 20.30 h
Preu: 48€
Modalitat: 100% presencial

Curs de cianotípia

Docent: Agustí Sousa
Durada del curs: 9h
Calendari: Del 6  al 20 de juny
Horari: De 17.30 a 20.30 h
Preu: 36€
Modalitat: 100% presencial

Els dimarts de nous llenguatges artístics consta de tres cursos:

Producció, direcció i edició de vídeos, curs per aprendre a utilitzar les eines
digitals relacionades amb la imatge en moviment i el so.

Curs per aprendre a produir obra gràfica sense necessitar un taller
professional i amb pocs materials.

Curs per aprendre a preparar diferents materials per fer-los fotosensibles
i crear imatges.


