TEATRE
JUVENIL
de 12 a 18 anys

TALLERS DE PA
I REBOSTERIA

En aquestes classes aprendràs moltes coses del món
teatral.Treballarem diferents tècniques d’interpretació,
tècniques cinematogràfiques, mímica, musicals, clown,
improvitzacions,… i alguna altra sorpresa!
Un còctel perfecte per aprendre i formar un bon grup teatral!

Taller de pa: en aquest taller aprendrem a fer un pa bàsic
com el que menjaven els nostres avis, nomès amb farina,
aigua, sal i massa mare natural, amb un gust autèntic, una
bona crosta i que us aguanti una setmana fresc. Repassarem
la tècnica bàsica que us caldrà coneíxer per començar a fer el
vostre pa a casa.
Taller de rebosteria: en aquest taller farem algunes
receptes de rebosteria tradicional com magdalenes, galetes
i carquinyolis, per poder-les fer a casa de manera senzilla i
llepar-se'n els dits!

Dilluns de 19 a 20h o dijous
de16 a 17h
Teatre CCP
Professor: David Estany
25 sessions de 1h

Inici dilluns 2 o
dijous 5 d’octubre
Preu: 110 €
Matrícula: 20 €
Mínim 12 alumnes

CURSOS ESCOLA D’ART
2017-2018

Dilluns 2 d’octubre: Taller de pa
Dilluns 16 d’octubre: Taller de rebosteria
Durada de 4h cada taller
Preu: 20 € per taller
Mínim 7 alumnes

17h a 21h
Menjador escola Juncadella
Professor: Idris Cruz

CUINA

Material: Caldrà portar davantal, un bol gran, un drap de
cotó o lli, i un pot amb tapa per endur-se massa mare.

CULTURA

ART

INFORMACIÓ
Inscripcions
Del 4 al 26 de setembre a l’Ajuntament de la Cellera de Ter
Inici dels cursos: dilluns 2 d’octubre
Els cursos es faran d’octubre a juny

TALLER D’HERBES
REMEIERES
"Les Remeieres" es un projecte iniciat al 2010 per la recerca i
divulgació en la medicina popular a Catalunya. Amb la
Judith Ramírez aprendrem els usos de les herbes remeieres i
elaborar els nostres remeis casolans per guarir-nos de les
dolències més comuns, de manera senzilla i accessible a
totes les llars. Compartirem i identificarem les espècies
vegetals del nostre entorn i com fer-ne ús terapèutic amb
respecte al medi.
La dinàmica de cada taller de 2h seria el següent:
• Benvinguda i presentació
• Identificació d'espècies
• Usos terapèutics
• Elaboració de remeis
• Administració i conservació dels elaborats

Bonificacions (segons l’ordenança vigent)
Els alumnes de menys de 20 anys i més de 65 anys podran
sol·licitar una bonificació del 20% de la quota del curs (amb
excepció del curs de teatre juvenil).

Horari: Dilluns o dimecres
Octubre: dimecres 25 o dissabte 28
Novembre: dimecres 22 o dissabte 25
Desembre: dimecres 13 o dissabte 16
Gener: dimecres 24 o dissabte 27
Febrer: dimecres 21 o dissabte 24
Març: dimecres 21 o dissbte 24
Abril: dimecres 25 o dissabte 28
Maig: dimecres 23 o dissabte 26
de 10 a 12h
Hotel d’Entitats
Professor: Judith Ramírez

* L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar el curs per motius aliens a
la pròpia organització

Ajuntament de La Cellera de Ter
Av. Montserrat, 20 · 17165

Durada 2h cada taller
Preu: 10€ per taller
Mínim 6 alumnes

T. 972 421 902 | Fax 972 421 401 | www.lacelleradeter.cat | administracio@lacelleradeter.cat

Segueix-nos:

Organitza:

/lacelleradeter

@lacelleradeter

Amb el suport de:

SERIGRAFIA
SOBRE TÈXTIL I
PAPER

FANG

PINTURA

Curs d’iniciació a la serigrafía on a més de practicar tècniques
de creació d’imatges i estampació indicarem com muntar un
petit taller de serigrafia a casa de forma senzilla i econòmica.
S’aprendran les diferents tècniques per crear imatges i
estampar-les sobre samarretes, bosses i tota mena de tèxtils,
així com sobre paper, cartó i fusta. També es rebran
indicacions pràctiques per construir les seves pantalles, taula
d’estampació i insoladora.

DIBUIX I
PINTURA

El curs va dirigit a alumnes amb experiència o sense. En el
primer cas es practicarà la iniciació al paisatge començant
per temes molt simples, i en el cas d’alumnes amb
experiència es perfeccionarà el paisatge i també es treballarà
la composició, perspectiva, entonació de l’obra, llums, etc....

a partir de 16 anys

En aquest taller tindrem l´oportunitat d’aprendre a treballar
la ceràmica de baixa temperatura en tot el seu procés
creatiu. Modelatge i diferents tècniques decoratives,. Taller
obert i adaptat a cadascú. Només cal tenir ganes de jugar i
experimentar amb el fang.

Per aquest curs no calen coneixements previs.

Dilluns de 18 a 21h
Escola d’Art del Pasteral
Professor: Sebi Subirós
12 sessions de 3 hores
(de gener a abril)

Inici dilluns 15 de gener de 2018
Preu: 150 €
Matrícula: 20 €
Mínim 7 alumnes

Material: Caldrà pagar 15€ al professor que us donarà el
material necessari

Dilluns de 18h a 21h
Escola d’Art del Pasteral
Professor: Min Colomer
25 sessions de 2,5 hores

Inici dilluns 2 d’octubre
Preu: 250 €
Matrícula: 20 €
Mínim 6 alumnes

Material que cal portar: Caixeta de pintures a l’oli (no cal
gaires colors), dos pinzells plans del núm. 12 i del núm. 8, dos
pinzells llengua de gat del núm. 6 i núm. 4 i un pinzell rodó
del núm. 1 o 2, una paleta, draps, llapis, aiguarràs, pot de
vidre i una tela aproximadament de 46x38.

Dimecres de 18h a 20h
Escola d’Art del Pasteral
Professor: Igor Garai
Durada: 12 sessions de 2 hores

Inici dimecres 4 d’octubre
Preu: 105 €
Matrícula: 20 €

Material que cal portar: El professor el primer dia de classe us
informarà. El material es pagarà directament al professor
(aprox. 25€).

Durant aquest curs farem una introducció dels elements
bàsics de la pintura i el dibuix amb possibilitat d’adaptar-nos
als alumnes més avançats. De manera amena i divertida
anirem aprofundint i experimentant l’expressió plàstica del
dibuix i de la pintura treballant les diferents tècniques de
cada disciplina segons les inquietuds de l’alumnat. Tots
tenim potencials creatius. Cal, tan sols, posar-los a la pràctica.
No ens hem d’oblidar que el dibuix i la pintura són una
manera de descobrir-nos a nosaltres mateixos. Tal com deia
Durero “el tresor que guarda en secret el teu cor es farà
visible en la teva obra creativa”.
Divendres de 17.30 a 20h
Escola d’Art del Pasteral
Professora: Mariona Terrats
12 sessions de 2,5 hores
(d’abril a juny)

Inici abril 2018
Preu: 130€
Matrícula: 20 €
Mínim 6 alumnes

Material que cal portar: La professora el primer dia de classe
us informarà del material necessari.

TALLERS DE CUINA
FOTOGRAFIA

SCRAPBOOK
Mini àlbum LIFE Dijous 19 d'octubre
Farem el nostre mini àlbum amb incloent una llibreta-diari
i treballarem la tècnica d'embossing amb segells, big-shot i
polvos d'emboss.
Material del taller inclòs excepte kit bàsic d'scrap (tisores,
celo doble cara, regle, llapis, bísturi i base de tall (si hi
treballeu), secador d'embossing si teniu)
Classificador SNAILMAIL Dijous 16 de novembre
Coneixerem què és l'Snailmail amb diferents mostres i
estils. Farem el nostre Classificador i crearem una Targeta
de Felicitació per enviar per correu.
Material del taller inclòs excepte kit bàsic d'scrap (tisores,
celo doble cara, regle, llapis, bísturi i base de tall i plegadora
(si hi treballeu i en teniu)
Postals de Nadal Dijous 14 de desembre
Farem Postals de Nadal amb un munt de troquels fets amb la
Bigshot. Decorarem els sobres amb segells de Nadal i
deixarem les postals preparades per enviar.
Material del taller inclòs excepte kit bàsic d'scrap (tisores,
celo doble cara, regle, llapis i grapadora.
18 a 20h
Hotel d’Entitats

Professora: Tonyi Mateos
Preu: 24 € cada taller

Vegetariana,
Macrobiòtica
i Japonesa

FOTOGRAFIA

Curs d’iniciació a la fotografia (nivell ll)

Curs Fotografia Aprenent dels clàssics

Aquest es un curs pensat per alumnes amb coneixements
bàsics d'us de càmera i fotografia i que en vulguin consolidar
i aprofundir en els aspectes tècnics de la fotografia: ús de la
càmera, objectius, introducció al flaix, el revelat amb
software lightroom i en els fonaments de la composició i el
llenguatge fotogràfic. És un curs tan pràctic com teòric.

En aquest curs d’estètica i tècnica fotogràfica el que farem
serà analitzar autors clàssics de la pintura, la fotografia i el
cinema. Veure com treballaven la composició, la llum, el
color, el volum.... I aplicar aquestes conclusions a la creació
per part nostra d'imatges fotogràfiques. En aquest curs
aprenem a analitzar i a descompondre una imatge en els
seus diferents components i després a integrar-los en el
nostre estil de treball. Aquest és un curs tan pràctic com
teóric.

Dijous de 18h a 21h
Escola d’Art del Pasteral
Professor: Diego Espada
Durada: 8 sessions de 3 hores
(19 octubre - 14 desembre)

Inici dijous 19 d'octubre
Preu: 105 €
Matrícula: 20 €
Mínim 8 alumnes

Material que cal portar: càmera fotogràfica, a poder ser reflex
(no es imprescindible però sí recomanable). Cal també tenir
ordinador a casa per practicar.

Dimarts de 18 a 21h
Escola d’Art del Pasteral
Professor: Diego Espada
Durada: 8 sessions de 3h

Inici dimarts 17 d'octubre
Preu: 105 €
Matrícula: 20 €
Mínim 8 alumnes

Material que cal portar: càmera fotogràfica, a poder ser reflex
(no es imprescindible però sí recomanable). Cal també tenir
ordinador a casa per practicar.

Preparem plats amb cereals integrals, proteïnes vegetals,
verdures i fruites de la temporada i
de producció ecològica. Començarem amb una introducció
del temari i cuinarem un menú que podem degustar
després. Durant els tallers parlarem de l'efecte positiu de la
cuina vegetariana i macrobiòtica.
Novetat! Dos tallers de cuina japonesa
9 d'octubre: Cuina japonesa (sushis)
23 d'octubre: Cuina japonesa (Ramen)
13 de novembre: Cuina macrobiòtica
27 de novembre: Cuina vegetariana

18.30h a 21h
Menjador Escola Juncadella
Professor: Matthias Hespe

4 tallers de 2,5 hores
Preu: 12,5 € per taller
Mínim 7 alumnes

