2017- 2018
Cursos de formació1
i monogràfics2
1.
Cursos extensius de matèries concretes
amb l'objectiu d'aprofundir en les diferents
disciplines artístiques. Entre 180 h i 220h
en una o dues sessions semanals (aprox. 7 mesos).

2.
Cursos intensius de matèries concretes amb
l'objectiu d'iniciar-se en disciplines especialitzades.
Entre 45 h i 60 h en una o dues sessions setmanals
(aprox. 2 mesos).
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EADR
:Escola d’art
i disseny
de la Diputació
de Tarragona
a Reus
L'Escola d'Art i Disseny a Reus neix l'octubre de
1978 amb la voluntat de contribuir a l'enriquiment
cultural del seu entorn immediat.
L’Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus,
que té per objectiu 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 professionals i contribuir a la promoció i difusió
de l'art.
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.

formació

Pintura
de
creació

Aquest curs té com objectiu desenvolupar la capacitat per emprar
els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de
les diferents tècniques artístiques, per dur a terme projectes
relacionats amb l’entorn pictòric i mural, experimentar nous
procediments i materials. Així com assolir els coneixements
necessaris per poder dur a terme la seva obra.
					
DATA INICI
PROFESSOR/A
3 d’octubre de 2017
Joan Rom
Llicenciat en Belles Arts
DURADA
150 hores

DATA FINAL
31 de maig de 2018

HORARI
Dimarts i dijous
de 16.30 h a 19.00 h

PREU
253,5 €

Adreçat a alumnes amb coneixements específics de pintura.
Cal entrevistar-se amb l’alumne per tal d’avaluar si el curs
és adequat a les seves expectatives.

Història
de
l’art

Aquest curs de formació proposa a l’alumne l’estudi i l’anàlisi
de diferents períodes o corrents artístiques, obres d’art i artistes.
					
Adreçat a alumnes que vulguin iniciar-se o aprofundir en els
coneixements de la Història de l’Art.
PROFESSOR/A
Pilar Bruned
Llicenciada en Història de l’Art

DATA INICI
5 d’octubre de 2017

DURADA
29 hores

DATA FINAL
31 de maig de 2018

HORARI
Dijous de 19.00 h a 20.00 h

PREU
54,52 €

Cursos extensius de matèries concretes amb l’objectiu d’aprofundir
en les diferents disciplines artístiques. Entre 180 i 220 hores en una
o dues sessions setmanals (aprox. 7 mesos).

Iniciació
a la
pintura

Aquest curs iniciarà als alumnes 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 de la pintura i la finalitat
que l’alumne/a comprengui el procés creatiu.
Adreçat a alumnes interesats en iniciar-se en el món de les
diferents tècniques pictòriques (no cal tenir coneixements
previs de pintura o dibuix).

PROFESSOR
Pere Folch
Graduat en Arts Plàstiques

DURADA
116 hores

HORARI
Dilluns i dimecres
de 16.30 h a 18.30 h

DATA INICI
2 d’octubre de 2017

DATA FINAL
30 de maig de 2018

PREU
196,04 €

Art
i cultura
visual

Laboratori
del paisatge

Iniciació
a l’art
cal·ligràfic:
Lettering

Dibuix
de model
del 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 que vulguin
consolidar les nocions bàsiques per tal d’ampliar els seus
recursos expressius o aprofundir amb les diferents formes
de representació.

PROFESSOR/A
Joan Rom
Llicenciat en Belles Arts

DURADA
42 hores

HORARI
GRUP A
Divendres de 16,00 h a 17,30 h
GRUP B
Divendres de 17.30 h a 19.00 h

DATA INICI
6 d’octubre de 2017

DATA FINAL
25 de maig de 2018

PREU
78,96 €

Taller pràctic i teòric per aprofundir en la cultura
contemporània a través de les arts visuals.
Els alumnes podran desenvolupar idees estètiques amb
diferents mitjans artístics inserits en un projecte col·lectiu
relacionat amb el paisatge del Camp de Tarragona. El
taller es planteja com un espai obert al debat, la recerca
i l’afiançament en el coneixement de les noves tècniques
artístiques que es desenvolupen en diferents àmbits
conceptuals, plàstics i tecnològics. Adreçat a alumnes que
vulguin apropar-se als nous formats de l’art actual.
PROFESSOR/A
Lídia Porcar
Llicenciada en Belles Arts

DATA INICI
2 d’octubre de 2017

DURADA
116 hores

DATA FINAL
28 de maig de 2018

HORARI
Dilluns i divendres
de 10.00 h a 12.00 h

PREU
196,04 €

Aquest curs donarà a conèixer la història de la cal·ligrafia
d’una manera molt gràfica a mode de contextualitzar les
diferents tipologies d’escriptura. L’educació del traç amb
les diferents eines (plumilles, retoladors, pinzells, canyes,
gouache, aquarel·la) es materialitzaran amb fitxes pràctiques
i composicions dissenyades sobre pissarres, diferents tipus de
paper i suports aptes per a la pràctica del lettering.
PROFESSOR/A
Janet Fortuny
Dissenyadora Gràfica

DATA INICI
3 d’octubre de 2017

DURADA
132 hores

DATA FINAL
31 de maig de 2018

HORARI
Dimarts i dijous
de 10.00 h a 12.00 h

PREU
223,08 €

Tècniques
pictòriques
i sistemes
d’estampació

Aquest curs té per objectiu ampliar coneixements
de tècniques pictòriques (especialment en tècniques mixtes)
i iniciar-se en els sistemes d’estampació, amb la finalitat
que l’alumne/a comprengui la importància del procés
creatiu a l’hora de desenvolupar un projecte (obra) i així
adquirir una metodologia efectiva de treball sobre els
suports des de l’inici de la matriu fins a la seva posterior
estampació amb la finalitat d’orientar a l’alumne per tal
de desenvolupar un llenguatge propi a partir d’adquirir
coneixements tècnics, estètics, formals i conceptuals.

monogràfics

Adreçat a alumnes interessats en experimentar i ampliar
coneixements de tècniques pictòriques i que ja disposin,
preferentment, d’un mínim coneixement en tècniques
de pintura.

PROFESSOR/A
Pere Folch
Graduat en Arts Plàstiques

DURADA
73 hores

HORARI
Divendres de 16.00 h a 18.30 h

DATA INICI
6 d’octubre de 2017

DATA FINAL
25 de maig de 2018

PREU
121,68 €

Curs de
fotografia
digital

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de
creació mitjançant la fotografia i les eines informàtiques més
esteses en l’actualitat respecte a la recreació fotogràfica. El
programa Photoshop és l’eina bàsiqua del curs per tal d’arribar
a l’adquisició dels coneixements estètics formals i conceptuals,
i a l’endinsament per part de l’alumne en el procés creatiu en
el món de la fotografia.
Adreçat a alumnes que desitgin obtenir coneixements de la
creació fotogràfica.

PROFESSOR/A
Anna Gispert
Llicenciada en Belles Arts

DURADA
42 hores

HORARI
Dilluns de 16.00 h a 19.00 h

DATA INICI
9 d’octubre 2017

DATA FINAL
22 de gener 2018

PREU
78,96 €

Aquest curs proposa l’aprenentatje dels programes ADOBE
PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR I ADOBE INDESIGN.
Són els tres programes principals de disseny gràfic per tal
de millorar les teves publicacions tant digitals com impreses.
El programa photoshop et permetrà retocar les teves fotografies
per tal d’optimitzar-les al màxim, el programa illustrator
et permetrà un control a nivell vectorial per millorar la teva
imatge corporativa i el disseny de les teves publicacions,
presentacions…, per últim el programa Indesing et permetrà
aconseguir una maquetació final molt pràctica, àgil
i professional.

Curs
Pack
Adobe

Al mateix temps que aprens el software també aprendràs bones
pràctiques i metodologia a l’hora d’afrontar qualsevol feina en
el camp del disseny gràfic.
PROFESSOR/A
Anna Gispert
Llicenciada en Belles Arts

DURADA
42 hores

HORARI
Dilluns de 16.00 h a 19.00 h

DATA INICI
29 de gener 2017

DATA FINAL
28 de maig 2018

PREU
78,96 €

Curs
preparatori
proves
d’accés*

PROFESSOR/A
Pere Folch, Anna Gispert
i Ignacio Àlvarez

GRUP A
Del 5 d’octubre de 2017
al 25 de gener de 2018

DURADA
74,5 hores

GRUP B
Del 30 de gener de 2018
al 15 de maig de 2018

PREU
127,91 €
En aquest curs s’imparteixen classes a nivell
bàsic de dibuix artístic, dibuix tècnic i volum
adaptades a les proves d’accés dels Cicles
Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny
(*) Cada curs preparatori té els mateixos
continguts curriculars.
Adreçat a alumnes que vulguin tenir les
nocions bàsiques a l’hora de fer les proves
d’accés.

HORARI
Dimarts: 17.30 h a 21.00 h
Dijous:18.30 h a 20.30 h

Per tal d’obtenir informació més detallada dels cursos
de formació i cursos monogràfics, podeu contactar
telefònicament amb l’Escola per tal de concertar
una entrevista amb els professors responsables
de cada curs. Tel. 977 318 750
Podeu trobar els programes de cada curs al nostre
Web a l’apartat Oferta Formativa / Monogràfics.
www.dipta.cat/eadr

C/ del Vent, 6
43201 Reus

Tel. 977 318 750
sec.eadr@dipta.cat
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