EXPRESSIÓ PLÀSTICA, JOC EN FAMÍLIA
Professora: Natàlia Navarro
Tallers d’iniciació a la creació plàstica a través del joc i l’experimentació,
amb l’objectiu de que els més petits,
acompanyats d’un adult, puguin gaudir
plegats del descobriment del color, del
fang i de les possibilitats creatives dels
materials que tenim més a l’abast.

Infants de P3 i P4 acompanyats
d’un adult
Divendres de 17.30 a 19.00 h
Codi curs: T001 60,08 €

PLÀSTICA PER A INFANTS I JOVES
Professores: Natàlia Navarro, Marutxi Beaumont, Xus Montoya i Anna
Riverola.

PINTURA

Aprenem a mirar, a descobrir, a representar, a expressar-nos a través
d’eines i materials que afavoreixin el desenvolupament de l’expressió plàstica,
i el coneixement dels conceptes específics d’aquest àmbit artístic.

1 dia a la setmana, 1 hora 30 min.
P5 i 1r

Dilluns de 17.30 a 19 h
Codi curs: T002 60,08€

2n i 3r

Dilluns de 17.30 a 19 h
Codi curs: T004 60,08€

4t i 5è:

Dimecres de 17.30 a 19 h
Codi curs: T006 60,08€

6è i 1r d’ESO

Dimecres de 17.30 a 19 h
Codi curs: T008 60,08€

A partir de 2n d’ESO

Divendres de 19 a 21 h
Codi curs: M010 80,14€

TÈCNIQUES AQUOSES
Professores: Susana Aranda (matí) i Marutxi Beaumont (tarda)

Dimarts de 17.30 a 19 h
Codi curs: T003 60,08€
Dimarts de 17.30 a 19 h
Codi curs: T005 60,08€
Dijous de 17.30 a 19 h
Codi curs: T007 60,08€
Djous de 17.30 a 19 h
Codi curs: T009 60,08€

S’aprenen tècniques bàsiques per al dibuix i la pintura: llapis, tinta, aquarel·la,
tècniques mixtes i il·lustració.

Adults a partir de 16 anys
1 o 2 dies a la setmana, 2 hores diàries
Dilluns de 10 a 12 h
Codi curs: M011 80,14€

Dimecres de 10 a 12 h
Codi curs: M012 80,14€

Dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Codi curs: Q013 148,61€

Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Codi curs: M014 80,14€

Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Codi curs: M015 80,14€

Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h
Codi curs: Q016 148,61€

Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M017 80,14€

Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M018 80,14€

Dilluns i dimecres de 19.30 a
21.30 h
Codi curs: Q019 148,61€

PINTURA A L’OLI
Professores: Mercè Martínez (matí) i Natàlia Navarro (tarda)
Tant per a principiants com per a alumnes amb experiència. Es desenvolupen les diverses tècniques experimentals a l’oli: resina alquídica, oliH2O, empastaments i veladures. El curs es fa amb dissolvents ecològics.

Adults a partir de 16 anys
1 o 2 dies per setmana, 2 hores diàries
Dimarts d’11.30 a 13.30 h
Codi curs: M020 80,14€

Dijous d’11.30 a 13.30 h
Codi curs: M021 80,14€

Dimarts i dijous d’11.30 a 13.30 h
Codi curs: Q022 148,61€

Dijous 17.30 a 19.30 h
Codi curs: M023 80,14€

Adults a partir de 16 anys
1 o 2 dies a la setmana, a partir de 2 hores diàries
Dilluns de 10 a 13 h
Codi curs 2 hores: M031 80,14€
Codi curs 3 hores: O032 115,37€

Dimecres de 10 a 13 h

Dilluns i dimecres de 10 a 13 h
Codi curs 2 h/dia: Q035 148,61€
Codi curs 3 h/dia: S036 202,08€

Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M037 80,14€

Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M038 80,14€

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: Q039 148,61€

Codi curs 2 hores: M033 80,14€
Codi curs 3 hores: O034 115,37€

ACRÍLIC
Professores: Mercè Martínez (matí) i Marutxi Beaumont (tarda)
S’aprenen les diferents tècniques de la pintura acrílica, així com la seva
aplicació sobre tot tipus de suports.

Adults a partir de 16 anys
1 o 2 dies a la setmana, 2 hores diàries
Dimarts de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: M024 80,14€

Dimecres de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: M025 80,14€

Dijous de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: M026 80,14€

Dos dies de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: Q027 148,61€

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M028 80,14€

Dijous de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M029 80,14€

Dimarts i dijous de 19.30 a 21.00 h
Codi curs: Q030 148,61€

ESCULTURA
Professora: Anna Riverola
Iniciació a les tècniques i procediments de treball bàsics: el modelatge
amb fang, la confecció de motlles, la talla, la soldadura de metalls i les
tècniques mixtes en la construcció d’escultures.
Aprendrem a confeccionar projectes propis.

CERAMICA
Professora: Xus Montoya
Disseny i producció de formes utilitàries. Estudi de la forma, materials, decoracions, esmalts i temperatura de cocció. Tecnologia de les matèries primeres,
argiles i vernissos.

Adults a partir de 16 anys
1 o 2 dies per setmana, 2 hores diàries
Dimarts de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: M040 80,14€

Dijous de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: M041 80,14€

Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h
Codi curs: Q042 148,61€

Dimarts de 11.30 a 13.30 h
Codi curs: M043 80,14€

Dijous de 11.30 a 13.30 h
Codi curs: M044 80,14€

Dimarts i dijous de 11.30 a 13.30 h
Codi curs: Q045 148,61€

Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M046 80,14€

Dijous de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M047 80,14€

Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: Q048 148,61€

DIBUIX AL NATURAL AMB MODEL

JOIERIA

Professora: Natàlia Navarro

Professora: Anna Riverola

Per aprendre la tècnica del dibuix no només com a sistema de representació de la realitat, sinó també com a base de l’expressió plàstica. Per
practicar les tècniques i els procediments del dibuix: llapis grafit, sanguina, pastels o tinta xinesa. Sessions amb model.

Iniciació a les tècniques bàsiques del treball amb metalls: soldadura, forja,
gravat, esmaltat i d’altres tècniques aplicables a la joieria artística: fang, paper,
resines, etc. Aprendrem a confeccionar projectes propis i ens introduirem en el
coneixement d’artistes de referència dins del món de la joieria.

Adults a partir de 16 anys

Adults a partir de 16 anys
1 o 2 dies per setmana, a partir de 2 hores diàries

Dijous de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M049 80,14€

Dimecres de 10 a 13 h
Dilluns de 10 a 13 h
Codi curs 2 hores: M053 80,14€ Codi curs 2 hores: M055 80,14€
Codi curs 3 hores: O054 115,37€ Codi curs 3 hores: O056 115,37€
Dilluns i dimecres de 10 a 13 h
Dilluns de 19.30 a 21.30 h
Codi curs 2 h/dia: Q057 148,61€ Codi curs: M059 80,14€
Codi curs 3 h/dia: S058 202,08€
Dimecres de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: M060 80,14€

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
Codi curs 2 h/dia: Q061 148,61€

ART TEXTIL: TAPIS, NUSOS, ARPILLERES
XILENES...
GRAVAT I ESTAMPACIO
Professora: Mercè Martínez
Per iniciar-se o aprofundir en les diverses possibilitats del gravat i
l’estampació sobre paper, roba, fusta... Descobreix les diferents tècniques:
la serigrafia, la punta seca, l’aiguafort, l’aiguatinta, el sucre, el vernís tou,
la xilografia o els monotips. Crea els teus gravats i desenvolupa els teus
projectes personals en diferents suports.

Adults a partir de 16 anys
1 dia a la setmana, a partir de 2 h
Dimarts de 15.30 a 19.30h
Codi curs 2 hores: M050 80,14€
Codi curs 3 hores: O051 115,37€
Codi curs 4 hores: Q052 148,61€

Professora: Marutxi Beaumont
Iniciació al texit d’alt lliç. Coneixement de diferents tipus de fibres naturals:
llana, cànem, lli, cotó, etc, així com diferents tipus de telers utilitzats al llarg
de la història per diferents cultures: ibers, Edat Mitjana, Sudamèrica, etc.
Realització de teixits amb bastidor de fusta i d’altres elements naturals.
Iniciació teòrica al tint natural amb plantes: cotxinilla, roure, pi, olivera, etc

Adults a partir de 16 anys
1 dia per setmana, 3 h diàries
Divendres de 17.30 a 20.30 h
Codi curs: O062 115,37€

ARTS DECORATIVES
Professora: Mercè Martínez
Introducció a les diferents tècniques de pintura sobre seda, sobre
fusta, sobre tela i vidre, a més de decoració en ceràmica i marbre,
repujat d’estany, sorres, composicions (collages) i textures.
Reciclatge i restauració d’objectes.

Adults a partir de 16 anys
1 dia a la setmana, a partir de 2 hores diàries
Dimecres de 9.30 a 13.30 h
Codi curs 2 hores: M063 80,14€
Codi curs 3 hores: O064 115,37€
Codi curs 4 hores: Q065 148,61€

TEATRE INFANTIL
TALLERS OBERTS

REPRESENTEM ELS CONTES!

Professora: Natàlia Navarro

Professora: Rosa Plans

Espai de treball destinat a persones o alumnes amb una base de coneixements ja consolidada que volen desenvolupar projectes de creació, en
solitari o en col·lectiu, amb la tutoria d’un professor especialitzat.

A partir dels contes, descobrirem què vol dir fer teatre, desenvolupant la creativitat i la imaginació, i aprofundint en valors com saber escoltar, l’ amistat, la
solidaritat, la responsabilitat, o l’ecologisme i aprendrem a gestionar emocions
com la timidesa, la alegria, la por…. També ens divertirem amb els personatges
dels contes tradicionals i contemporanis.

Adults a partir de 16 anys

		
Divendres de 16.30 a 20.30h

Cal presentar una memòria del projecte que es vol portar a terme abans de
divendres 21 de setembre. Els projectes seran avaluats per una comissió
de docents del centre.

Infants de 6 i 7 anys
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h
Codi curs: D101 92,17€
EXPRESSIÓ DRAMÀTICA
Professora: Rosa Plans
El curs és una introducció al món del teatre on els alumnes podran experimentar diverses tècniques teatrals: dramatització, teatre d’objectes i titelles.

Infants de 7 i 9 anys
Dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
Codi curs: D102 92,17€

TEATRE INFANTIL I

TEATRE ADULTS: INTERMIG

Professora: Rosa Plans

Professors: Carles Soler i Xavi Soler

El primer nivell de teatre introdueix l’alumnat en l’aprenentatge de les diferents tècniques teatrals, el qual li permetrà elaborar a partir de les pròpies idees una obra de teatre (argument, decorat, vestuari), que a final de
curs es presentarà davant del públic.

Aprofundiment en les tècniques bàsiques. Construcció del personatge.
Presentació en públic d’escenes creades per l’alumnat a partir d’un personatge.

Infants de 10 a 12 anys
Dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
Codi curs: D103 92,17€

A partir de 15 anys
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
Codi curs: F106 117,66€
TEATRE ADULTS: AVANÇAT

TEATRE INFANTIL II

Professor: Carles Soler

Professora: Rosa Plans

Aprofundiment en el domini de les tècniques d’interpretació i recerca actoral.
Anàlisi del text. Estudi, desenvolupament i representació de caràcters i
fragments d’obres teatrals reconegudes

Al segon nivell es consoliden els objectius de Teatre I. La posada en escena d’una obra de creació col·lectiva fomentarà, a part del progrés en les
habilitats pròpies de la representació escènica, valors com el treball, la
cooperació i la responsabilitat vers el grup.

Infants de 12 a 14 anys
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h
Codi curs: D104 92,17€

A partir de 15 anys
Dijous de 18.30 a 21.30 h
Codi curs: D107 92,17 €

CIRC CONTEMPORANI
Professor: Xavi Soler

TEATRE ADULTS
TEATRE ADULTS: INICIACIÓ
Professors: Carles Soler i Xavi Soler
Introducció a les tècniques bàsiques teatrals: interpretació, expressió oral, expressió corporal i improvisació.
Es presenten al públic petites creacions grupals.

Posa en forma el cos i desenvolupa la teva força, la potencia, l’elasticitat, el control del cos en posicions invertides i de vol. També la teva creativitat, habilitat i destresa
amb l’acrobàcia, els equilibris acrobàtics i els malabars.
TÈCNIQUES DE CIRC INFANTIL

Infants de 9 a 12 anys

Dimarts de 17.30 a 19 h
Codi curs: AA108 51,10€

A partir de 15 anys
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h
Codi curs: F105 117,66€

TÈCNIQUES DE CIRC JUVENIK

Joves de 13 a 16 anys

Dimarts de 19 a 20.30 h
Codi curs: AA109 51,10€

DANSA CLASSICA
DANSA CLÀSSICA (BALLET)
Professora: Isabel-Belén Gómez-Calcerrada

DANSA CREATIVA

Els cursos de ballet no es classifiquen segons l’edat de l’alumnat, si no segons
el nivell de coneixements de cada alumne/a.

Professora: Mercè Gutés
Proposem un espai on els nens i nenes puguin gaudir expressant-se i comunicant-se, tot desenvolupant la sensibilitat, la imaginació i la creativitat, mijançant el moviment i la dansa.
DANSA CREATIVA

Alumnes de P-4 i P-5 ( nous )

Dilluns i Dimecres de 17.30 A 18.30 h
Codi curs: B110 67,67€

BALLET INICIACIÓ
Introducció a la tècnica de la dansa clàssica amb l’objectiu principal d’adquirir
una bona base tècnica: col·locació, posicions de braços i peus, coordinació,
psicomotricitat, musicalitat, passos bàsics de la tècnica, expressió corporal,
barra a terra

A partir de 6 anys o haver cursat Dansa creativa II
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h
Codi curs: B113 67,67€
BALLET I

DANSA CREATIVA II

Alumnes de P-5 que haguin cursat Dansa Creativa I i
Alumnes de 1r d’EP
Dimarts i dijous de 17.30 A 18.30 h
Codi curs: B111 67,67€

Continuació en el treball de la base tècnica que s’ha iniciat en el ballet
iniciació però afegint-hi un grau de dificultat més elevat, nous conceptes i
nous passos bàsics que no s’han treballat en el curs anterior.
Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
Codi curs: B114 67,67€

DANSA CREATIVA ADULTS
Dirigit a persones que vulguin moure’s i ballar sense necessitat d’una tècnica
específica sinó deixar sortir el moviment personal i autèntic que tots portem a
dins. També a mestres d’infantil i primària que vulguin descobrir aquest treball
per utilitzar-lo en les seves classes.

A partir de 15 anys
Dilluns de 18.30 a 20 h
Codi curs: K112 (Curs monogràfic) 56,05 €

BALLET II
El treball de base tècnica passa a un nivell més elevat on es comença a
demanar més qualitat de moviment. Exercicis de coordinació de diferents moviments de braços i cames amb el suport de la barra.
Dimarts i dijous de 18.30 a 19.45 h
Codi curs: C115 81,30€

DANSA JAZZ

BALLET III
La base tècnica ja està assolida. Es comença a
treballar més profundament en cada exercici i
les combinacions de passos comencen a ser més
complexes.
Exercicis de coordinació de diferents posicions de
braços i cames amb el suport de la barra.
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.45 h
Codi curs: C116 81,30€
BALLET IV
Treball en combinacions molt més complexes, tant
a la barra com al centre, introduint més girs i salts
en els exercicis de classe. Es continua treballant la
tècnica de puntes a la barra i al centre.
Dilluns i dimecres de 19.45 a 21.15 h
Codi curs: D117 92,17€
BALLET V
La tècnica clàssica està assolida. Introduïm treball
de virtuosisme tècnic, combinacions de repertori
clàssic amb puntes i aprofundim la interpretació
dins del llenguatge de la dansa.
Dimarts i dijous de 19.45 a 21.15 h
Codi curs: D118 92,17€

La dansa jazz és un estil que es balla amb música
jazz o alguna de les seves variants. Incorpora múltiples tècniques com les pròpies de la dansa jazz,
el ballet clàssic, el swing i se sol desenvolupar mitjançant exercicis ballats i diferents coreografies
JAZZ INFANTIL INICIACIÓ
Professor/a: a determinar
Introducció a la tècnica del jazz, jocs d’escalfament
i estiraments propis d’aquesta tècnica. Treball de
coordinació, musicalitat, ritmes amb braços i mans,
expressió corporal. El goig del moviment. Treball
dels passos bàsics i desplaçaments

A partir d’Educació Primària (o d’haver cursat
Dansa Creativa 2) i fins a 3r d’EP
Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h
Codi curs: B119 67,67€
JAZZ INFANTIL I
Professor/a: a determinar
Continuació del treball iniciat al curs anterior, incorporació de nous rítmes i moviments afegint-hi
més dificultat.

4t, 5è i 6è d’Educació Primària
Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h
Codi curs: B120 67,67€

TECNIQUES
CORPORALS

JAZZ JOVES INICIACIÓ
Professor/a: a determinar
Iniciació a la tècnica de Dansa Jazz i al seu llenguatge propi. Treball de ritmes,
exercicis de coordinació de braços i cames, treball d’ isolament de diferents
parts del cos, introducció als girs als salts i equilibris, treball de desplaçaments
mitjançant diagonals (aprenentatge de passos tot ballant) i a través del treball
coreogràfic de diferents estils de Jazz.

A partir de 1r d’ESO
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.45 h
Codi curs: C121 81,30€
JAZZ ADULTS INICIACIÓ
Professora: Mercè Gutés
Adreçat a totes aquelles persones que no han fet mai classes de dansa i tenen ganes
d’aprendre’n. Les classes estan pensades per un alumnat adult, i seran d’iniciació a
la dansa Jazz. Treballarem ritmes, coordinació de braços i cames, isolacions de diferents parts del cos, desplaçaments (mitjançant diagonals) i petites coreografies.
Tot això amb un bon escalfament tècnic per evitar lesions. Les classes seran
molt ballades!

Adults
Dimecres de 18.30 a 20 h
Codi curs: AA122 51,10€
JAZZ INTERMIG / AVANÇAT
Professor/a: a determinar
El treball requerirà un nivell tècnic més elevat i combinacions de passos complexes en coordinació, ritmes, desplaçaments, girs, salts, equilibris, aprofundint
en els conceptes de treball rodó (columna), contract-release, flack-back, hinge, girs
en diverses posicions, treball de caigudes a terra... Augment de la dificultat en
l’elaboració de coreografies, amb noves propostes de diferents estils musicals.

Alumnes amb coneixements previs de dansa i col·locació
Dilluns i dimecres de 18.45 a 20.15 h
Codi curs: D123 92,17€

MICROGIMÀSTICA
Professora: Dolors Gardeñas
Mètode de teràpia corporal que té com a base l’estirament i el desbloqueig de tota la
cadena muscular posterior. Utilitzem postures molt concretes que, juntament amb
la respiració, ens ajuden a deixar anar tensions i contractures. Són micromoviments
per arribar a una introspecció corporal i aconseguir retrobar-nos amb el nostre cos.

Adults
Matins: opció de fer 1, 2 o 3 o 4 dies per setmana
Dilluns de 10 a 11.30 h
Codi curs: AA124 51,10€

Dimarts de 10 a 11.30 h
Codi curs: AA125 51,10€

Dimecres de 10 a 11.30 h
Codi curs: AA126 51,10€

Dijous de 10 a 11.30 h
Codi curs: AA127 51,10€

Divendres de 10 a 11.30 h
Codi curs: AA128 51,10€

2 dies a la setmana

3 dies a la setmana

4 dies a la setmana

de 10 a 11.30 h (*)
Codi curs: F129 117,66€

de 10 a 11.30 h (*)
Codi curs: D129 92,17€
de 10 a 11.30 h (*)
Codi curs: H129 155,69€

(*) Cal indicar els dies triats en l’imprès de matrícula

Tardes: opció de fer 1 o 2 dies per setmana
Dimarts de 19.30 a 21 h
Codi curs: AA130 51,10 €

Dijous de 19.30 a 21 h
Codi curs: AA131 51,10 €

2 dies a la setmana de 19.30 a 21 h
Codi curs: D132 97,17 €
Intensius trimestrals: un dissabte per trimestre de 9 a 14h a concretar

1. Obtenir el full de sol·licitud d’inscripció i el llistat de cursos a:
a. Oficina d’Atenció Ciutadana
b. Recepció de l’Ateneu
c. Al web de l’Ajuntament
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/inscripcio-		
les-activitats- i-cursos- de-lateneu
		
2. Emplenar el full de sol·licitud d’inscripció amb les següents dades:
a. Dades de l’alumne/a, el tutor/a (en cas de menors d’edat)
b. Dades bancàries per a la domiciliació de rebuts (excepte en cas 		
de cursos monogràfics).
c. Nom del/s curs/os que es volen realitzar i el seu corresponent 		
codi d’acord amb l’horari triat.
d. Dades addicionals sobre la inscripció
3. Presentar el full de sol·licitud al Registre Municipal:
a. De forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
b. De forma telemàtica a la Seu Electrònica del web municipal
(cal disposar de signatura electrònica)
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/inscripcio-		
les-activitats-cursos-de-lateneu
		
4. Confirmació de plaça per part de l’Escola d’Arts Ateneu
L’Escola d’Arts de l’ Ateneu tramitarà les sol·licituds per estricte ordre d’arribada i
comunicarà la confirmació o denegació de la inscripció en funció del nombre de
places disponibles en cada cas. La comunicació es realitzarà per correu electrònic o
telèfon a la persona interessada.
Els cursos tenen una durada d’un curs escolar, d’octubre a juny. El pagament es farà
per domiciliació bancària i es fraccionarà trimestralment en tres càrrecs del mateix
import.
Un cop iniciat el curs, es podran realitzar noves inscripcions sempre i quan hi hagi
disponibilitat de places en els cursos sol·licitats. En aquest cas es pagaran el/s mes/
mesos d’ús corresponents i per als trimestres següents s’aplicarà el pagament trimestral.
En el cas de cursos monogràfics, el pagament es realitzarà en un únic càrrec.
El full de pagament es farà arribar directament al domicili de l’interessat/ada.

ESCOLA D’ARTS ATENEU
C. de la Indústria, 38-40
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
Tel. 935 914 133
www.cerdanyola.cat/escolaartsateneu

