L’ESCOLA
D’ART I
DISSENY A
REUS neix l’octubre de 1978 amb la voluntat de contribuir a l’enriquiment

CURS
PREPARATORI
PROVES
D’ACCÉS*

cultural del seu entorn immediat.
L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus té l’objectiu de facilitar
l’accés dels alumnes de les nostres comarques a una formació artística
de qualitat i d’alt nivell. Amb aquests estudis volem garantir una
àmplia preparació i qualificació dels futurs i les futures professionals
i contribuir a la promoció i difusió de l’art.

En aquest curs s'imparteixen classes
en l'àmbit bàsic de comunicació i
disseny, expressió artística i art i
tecnologia adaptades a les proves
d'accés (part específica) dels Cicles
Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny.
Adreçat a alumnes que vulguin tenir
les nocions bàsiques a l'hora de fer
les proves d'accés.

L’escola ha estat des dels inicis un centre dinamitzador d’activitats
culturals i un espai aglutinador d’idees i persones a la recerca de la
innovació pedagògica i de l’establiment d’una plataforma per a la
reflexió i el debat en matèria d’Arts Visuals i Disseny.

PROFESSORS
Janet Fortuny | Diplomada en Disseny
Pere Folch | Graduat en Arts plàstiques
Jordi Bergadà | Arquitecte
Lídia Porcar |Llicenciada en Belles Arts

C U R

DURADA

HORARI

94 hores

Dimarts: de 16:30 h a 20:30 h
Dimecres: de 17:30 h a 21:00 h

DIMARTS: Art i tecnologia (P. Folch): de 16:30 a 18:30
Comunicació i disseny (J. Fortuny): de 18:30 a 20:30 h
DIMECRES: Art i tecnologia (J. Bergadà): de 17:30 a 19:00 h
Expressió artística (L. Porcar): de 19:00 a 21:00 h
GRUP A
Del 13 octubre 2021 al 26 de gener de 2022
GRUP B
De l’1 de febrer de 2022 al 10 de maig 2022
PLACES
15 (cada grup)
PREU
188,00 €

(*) Cada curs preparatori té
els mateixos continguts curriculars
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CURS
PACK
ADOBE  

FOTOGRAFIA
DIGITAL

INICIACIÓ A
LA PINTURA

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de
disseny; mitjançant el software capdavanter en illustració,
composició, maquetació i retoc fotogràfic. Adreçat a
alumnes que desitgin obtenir coneixements de creació i
disseny amb els següents programes: Adobe Indesign,
Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals
de creació mitjançant la fotografia. En aquest curs
aprendràs a utilitzar la càmera digital en mode manual i
totes les seves funcions, controlar la llum natural i
artificial a plató, estudiarem els diferents vessants
fotogràfics així com sistemes compositius i també
treballarem la postproducció en raw i el retoc fotogràfic
en Photoshop.

Aquest curs pretén iniciar als alumnes en els coneixements bàsics de la pintura, en les seves diferents
tècniques i procediments amb l’objectiu d’adquirir
coneixements teòrics, tècnics, estètics i conceptuals en
l’àmbit pictòric. Incidirem en la importància que
l’alumne/a comprengui el procés creatiu. (No cal tenir
coneixements previs de pintura ni de dibuix).

PROFESSOR/A:
A concretar

PROFESSOR/A:
A concretar

PROFESSOR:
Pere Folch Piqué | Graduat en Arts plàstiques

DURADA: 28 hores

DURADA: 28 hores

DURADA: 216 hores

HORARI: Dijous de 16:30 h a 18:30 h

HORARI: Dijous de 16:30 h a 18:30 h

HORARI: Dilluns i dijous de 16:30 h a 18:30 h

PERÍODE DEL CURS:
Del 14 d’octubre de 2021 al 10 de febrer de 2022

PERÍODE DEL CURS:
Del 17 de febrer de 2022 al 26 de maig de 2022

PERÍODE DEL CURS:
De l’11 d’octubre de 2021 a 26 de maig de 2022

PLACES: 15



PREU: 56,00 €

DIBUIX DE
MODEL
AL NATURAL
Aquest curs proposa a l’alumne la representació mitjançant
el dibuix realista per tal de desenvolupar les seves capacitats
perceptives en relació a l’espai, el contorn, les relacions i
l’articulació entre les diverses parts de la figura, el volum, la
llum i l’ombra. Adreçat a alumnes amb habilitat adquirida.
PROFESSORA: Eva Salás Nogueras| Grau de Disseny
Gràfic, CFGS d’Il·lustració, Màster Oficial Obra Gràfica
en Gravat i Serigrafia i AAOA Revestiments Ceràmics
DURADA: 42 hores
HORARI: Grup A: Dimecres de 16:30 h a 18:00 h
Grup B: Dimecres de 18:00 h a 19:30 h
PERÍODE DEL CURS:
Del 13 d’octubre de 2021 al 25 de maig de 2022
PLACES: 15 cada grup

PREU: 84,00 €

PLACES: 15

PREU: 56,00 €

INICIACIÓ AL
GRAVAT.
SISTEMES
D’ESTAMPACIÓ
I REPRODUCCIÓ
Aquest curs va adreçat a alumnes que vulguin aprendre
tècniques de gravat i altres tècniques de reproducció i
estampació així com conceptes estètics i artístics.
PROFESSOR:
Pere Folch Piqué | Graduat en Arts Plàstiques
DURADA: 56 hores

PLACES: 15

PREU: 216,00 €

HISTÒRIA
DE L’ART
Aquest curs proposa a l’alumne/a l’estudi i l’anàlisi de
diferents períodes i corrents artístiques, així com les
obres d’art i els artistes. Pretén transmetre els trets
principals, pel que fa la vida, el caràcter i als aspectes més
importants de l’obra d’aquells i aquelles que han deixat la
seva impremta . Adreçat a alumnes que vulguin iniciar-se o
aprofundir en els coneixements de la Història de l’Art.
PROFESSORA:
Pilar Bruned Gil | Llicenciada en Història de l’Art
DURADA: 28 hores
HORARI: Grup A: Dimecres de 19:30 h a 20:30 h
Grup B: Dijous de 19:30 h a 20:30 h

PERÍODE DEL CURS:
Del 15 d’octubre de 2021 al 27 de maig de 2022

PERÍODE DEL CURS:
Del 13 d’octubre de 2021 al 26 de maig de 2022

PREU: 112,00 €

PLACES: 15 per cada grup

Infinitat d'objectes que ens envolten contenen il·lustracions
que ens informen, distreuen i faciliten l'enteniment.
Proposem a l'alumnat la utilització d'una àmplia varietat de
tècniques artístiques, creatives i diferents processos
d'ideació que, mitjançant el text i la imatge, ens duran a la
realització de projectes en diferents àmbits i gèneres.
PROFESSORA: Eva Salás Nogueras| Grau de Disseny
Gràfic, CFGS d’Il·lustració, Màster Oficial Obra Gràfica
en Gravat i Serigrafia i AAOA Revestiments Ceràmics
DURADA: 94 hores
HORARI: Dilluns de 16:00 h a 18:00 h
Divendres de 18:30 a 20:00 h
PERÍODE DEL CURS:
De l’11 d’octubre de 2021 al 27 de maig de 2022
PLACES: 15

PREU: 188,00 €

MESURES
COVID-19

HORARI: Divendres de 16:30 h a 18:30 h

PLACES: 15

IL·LUSTRACIÓ
TÈCNIQUES I
PROCESSOS

PREU: 56,00 €

L’escola segueix les mesures anticovid per tal de prevenir
els contagis seguint les recomanacions sanitàries, com
l’ús de mascaretes, rentat de mans, desinfecció dels
espais... així com d’unes instal·lacions adaptades a la
situació.
Els cursos monogràfics seran susceptibles de ser
modificats segons l’evolució pandèmica, per la qual cosa
es podrà veure afectada la presencialitat, horaris,
metodologies... sempre amb la voluntat de seguir les
activitats formatives no reglades amb les màximes
garanties.

La matriculació als cursos s'iniciarà el 29
de setembre amb CITA PRÈVIA que podreu
sol·licitar telefònicament o a través del
web de l'escola a partir del 20 de setembre.

