NUSOS
L’ART DELS

Dates: del 8 al 12 de juliol
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Professora: Marutxi Beaumont
Un taller per aprendre diferents tècniques de nusos
com el makrama turc i els nusos mariners, per a la
posterior aplicació a tapissos d’alt lliç.
Preu: 50 €
ESTAMPACIÓ
E
A base de p COLÒGICA SOBRE SED
A
lantes

Dates: del 16 al 18 de setembre
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Professora: Marutxi Beaumont
Descobrirem una nova manera de tintar i estampar que
es basa en l’aplicació directa de plantes sobre la seda i
amb la qual s’obtenen peces d’una gran plasticitat.
Preu: 30 €

PLÀSTIC
Un recurs creatiu aplicable a diferents disciplines

LA TÈCNICA DEL

BATIK

Dates: 25 i 26 de setembre
Horari: de 10 a 13 h
Professora: Mercè Martínez
Taller monogràfic d’iniciació a la pintura sobre seda
amb la tècnica del Batik i la pintura de fixació amb
planxa. Podràs obtenir atractius resultats i passar una
bona estona! No es requereixen coneixements previs.
Preu: 25 €

ESTADES, EX
PERIÈNCIES

I INTENSIUS

INTENSIU DE TÈCNIQUES CERÀMICO-GRÀFIQUES
Dates i horaris: 28 i 29 de juny
Horari: divendres 28 de 16 a 20 h
dissabte 29 de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Professora: Montse Llanas
Taller monogràfic adreçat a tots aquells que
vulguin explorar i aprofundir en les tècniques
d’impressió sobre ceràmica, com la litografia, la
fotoceràmica i les calques
Preu: 56,05 €

Dates: 18 de setembre
Horari: de 10 a 13 h
Professora: Anna Riverola
El plàstic el tenim a l’abast i sovint desconeixem
les possibilitats infinites que ens ofereix en el
treball artístic. En aquest taller aprendrem com el
podem convertir amb facilitat en un recurs creatiu
sorprenent en treballs de joieria i escultura, i també
en altres disciplines.
Cal portar: plàstic de diferents tipus (bosses,
ampolles, etc.)
Preu: 15 €

ESTIU D’AR
T
A L’ATENEU

ESCOLA D’ARTS ATENEU
C. de la Indústria, 38-40
Tel.: 93 591 41 33
www.cerdanyola.cat/escolaartsateneu
INSCRIPCIONS:
Presencial: OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
Ptge. Ajuntament s/n
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 19 h
https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits
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PER A IENS ARTÍSTIQUES
FANTS

FEM LA VOLTA

AL M N!

Edat: tres grups d’edat segons el curs realitzat:
a) alumnes de P5 i 1r de primària
b) alumnes de 2n, 3r i 4t de primària
c) alumnes de 5è i 6è de primària
Dates: del 25 al 28 de juny de 2019
Horari: de 9 a 13 h (Hi ha opció de servei d’acollida de 8 a
9 h i de 13 a 14 h)
Professors: Natàlia Navarro, Mercè Gutés, Isabel Gómez,
Rosa Plans i Carlos Soler
Al llarg d’aquests dies, a través de la DANSA, el TEATRE,
el CIRC i la PLÀSTICA ens endinsarem en un viatge ple
d’aventures i farem la VOLTA AL MÓN!
A DANSA utilitzarem el moviment, el ritme, la creació i la
imaginació per viatjar en diferents mitjans de locomoció
que ens portaran a explorar els 5 continents.
A PLÀSTICA crearem un globus aerostàtic, una càmera
de fotos i una maleta plena de sorpreses, tot treballant
diverses tècniques: dibuix, collage, paper maixé i goma eva.
A TEATRE (grup a) anirem a la recerca de diferents
personatges per completar la volta al món en 4 dies!
I a CIRC (grups b i c) treballarem la potència, l’agilitat,
l’equilibri i la destresa amb tècniques que ens acostaran a
diferents cultures i països. Farem que donis moltes voltes!

Cal portar: Roba i calçat còmodes, mitjons antilliscants,
bata, esmorzar i aigua
Preu: 50 €
Opció de servei d’acollida: de 8 a 9 i de 13 a 14 h: 1 € per hora

MONO
EXPERIGÈRNÀFICS I
A partir d CIES PER A A
DU
e1
6 anys

LTS

NÀSTICA

E MICROGIM

INTENSIU D

Dates: 25 i 27 de juny
2 i 4 de juliol
Horari: Aquest intensiu es pot realitzar en horari de matí
o bé de tarda:
Matí: de 9.30 a 11.30 h
Tarda: de 19 a 21 h
Professora: Dolors Gardeñas. Terapeuta corporal sistema ARC
La Microgimnàstica és un mètode de teràpia corporal
activa que té com a base l’estirament de tota la cadena
muscular posterior del nostre cos, utilitzant postures
molt concretes i micromoviments que, juntament amb
la respiració conscient, ens ajudaran a deixar anar
tensions, contractures i desequilibris.
És un mètode d’introspecció i consciència corporal que
ens permetrà un autèntic retrobament amb el nostre cos.
Cal portar: roba còmoda. Opcionalment es pot portar
tovallola o pareo pel terra.
Preu: 20 € intensiu de juny
20 € intensiu de juliol
SERIGRAFIA

ARTÍSTICA

Dates: 25 de juny i 2 de juliol
Horari: de 16 a 20 h
Professora: Mercè Martínez
Dissenya la teva samarreta. Si vols introduir-te i
explorar la tècnica de la serigrafia manual i mecànica
aquest monogràfic et servirà per experimentar sobre
diferents teixits i tintes i crear el teu propi disseny.
Preu: 30 €

NTE
EL TEU CO
IL·LUSTRA
Dates: de l’1 al 5 de juliol
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Professora: Marutxi Beaumont

Introducció a les tècniques bàsiques per la definició
del format, la relació entre imatge i text i la
maquetació d’un llibre de conte il·lustrat. Aplicarem
diferents tècniques pictòriques: aquarel·la, acrílic i
collage per a la realització de les imatges.
Preu: 50 €
LES LLIBRETES DE L’A

NNA

Dates: 1, 3 i 5 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Professora: Anna Riverola
Un taller d’enquadernació o confecció creativa feta
a mida per personalitzar el nostre llibre de viatges,
l’agenda, la llibreta, la bossa, la carpeta, la capsa o
allò que desitgem.
Els materials més variats ens serviran per dissenyar
el nostre somni. Els cosits, els relligats i les tanques
ens ajudaran a personalitzar i adaptar al nostre gust
els objectes que ens envolten.
Cal portar: una llibreta (mida DIN A5 o similar)
Preu: 30 €
LLIBRE D’ARTISTA: EL COSIT COPTE

Dates: 2, 3 i 4 de juliol
Horari: de 10 a 13 h
Professora: Mercè Martínez
Vine i aprèn una tècnica d’enquadernació mil·lenària
que prové de l’antic Egipte. Un cosit fàcil de realitzar
amb què podràs enquadernar els teus dibuixos, gravats
o records i conservar-los amb un bonic acabat. És ideal
per fer un regal o crear el teu propi llibre.
Preu: 30 €

