TALLER CREATIVITAT
FAMILIAR
(nadons 0-3)
Espai per a fomentar la creativitat de les criatures i participar
en el seu aprenentatge mitjançant l’experimentació i la
descoberta amb diferents materials i textures.

Dissabte 4 d’abril i
30 de maig de 2020
Hotel d’entitats
Professora: Laia Bedos

Durada de 1 h.
Preu: 12 €/família/ dia
9 participants + acompanyants.
Places limitades

TALLER DE
TITELLES
(de 6 a 12 anys)

CURS DE SABONS
NATURALS I PRODUCTES
DE NETEJA PER LA LLAR

FOTOGRAFIA

Taller de creació de la teva pròpia titella!

Curs de fotografia, creativitat i tècnica.

Amb la màgia dels titelles convertim els mitjons en
escurçons, els taps de suro en girafes, les ampolles de plàstic
en marionetes i les bosses de la compra en extraterrestres.
Fabricarem els nostres propis titelles reutilitzant material, els
hi donarem vida i els aprendrem a manipular per a preparar
un petit espectacle final. Una introducció lúdica i educativa
al món dels titelles. Per estimular la imaginació, la creativitat,
la comunicació i l’expressió en el llenguatge.

Curs de nivell mig, pensat per persones que ja tenen càmera i
l’utilitzen habitualment. En aquest curs de 8 sessions de 3
hores, en divendres, treballarem tant la tècnica d'ús de
càmera i el retoc en lightroom, com la creativitat i la creació
com un element d’aprenentatge i d’ús de la fotografia.
Crearem imatges complexes i construïdes que poden
explicar una historia o una emoció i que ens permeten
comunicar-nos i gaudir.

Dos tallers de 3 hores,
d’11 a 14 hores.
Preu: 15€/ família i dia.
Mínim 6 participants

Dissabte 7 i 28 de març 2020
Hotel d’entitats
Professora: Alba Serrat

Part tècnica: Ús avançat de la càmera i retoc a través de
lightroom.
Part creativa: Composició, narrativa visual i creació
d'imatges
Divendres de 18:30h a 21:30h
Escola d’Art
Professor: Diego Espada
Durada: 8 sessions de 3 hores
(18 octubre - 20 desembre)

Inici divendres 18 d'octubre
Preu: 105 €
Matrícula: 20 €
Mínim 8 alumnes

En aquest curs ens endinsarem en l’alquímia del sabó. D’una
manera fàcil, formularem i aprendrem la tècnica per poder
realitzar les nostres pròpies fórmules a casa de forma
totalment artesanal. Les persones participants s’emportaran
a casa una mostra de tots els productes realitzats.
Dia 1 - Introducció / formulació / sabó de mans i de cos:
Introducció al curs, explicacions bàsiques. Sabó en fred
cosmètic, formulació, olis i additius. Realitzarem dues
receptes on elaborarem un sabó per les mans i un altre pel
cos, personalitzats.
Dia 2 - Sabó per la roba: Explicaré l’ús dels olis reciclats i
farem una recepta de sabó per la roba.
Dia 3 - Preparats i productes naturals per la neteja de la
llar: Donarem un sèrie de receptes i preparats per fer
productes de neteja per la llar sense haver de recòrrer a
productes químics nocius.
Dia 4 - Altres maneres de fer sabó i xampú: Quins tipus de
sabons hi ha? Quines formulacions? Els tensioactius. Com fer
gel corporal, xampú líquid i sòlid. Farem un xampú líquid
personalitzat.

(els divendres festius 1 de novembre
i 6 de desembre no es farà classe).

TALLERS DE CUINA

TALLER PETITS/ES
ARQUITECTES
(3 a 12 anys)
Taller d’art infantil i familiar per reflexionar sobre l’espai
públic: què és pels nens/es l’espai públic? quan l'utilitzen? els
agraden els espais públics que tenen a prop? com els
agradaria que fossin? tindrien arbres? gespa? camps de
futbol? com volen que siguin els parcs?…
Un taller trimestral que aportarà la visió de la mainada sobre
el nostre poble i les seves necessitats.

Dissabte 16 de novembre
Dissabte 8 de febrer 2020
Dissabte 16 de maig 2020
Lloc: a concretar segons el taller.

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

Vegetariana,
Macrobiòtica
i Japonesa

Durada: 3 hores
Preu: 15 €/família i dia.
Mínim 10 participants

Professores: arquitectes professionals d’Archikidz.
Ariadna Serrano, Maria Bosch i Mireia Reixach

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
8 d'octubre: Cuina japonesa (sushis)
15 d'octubre: Cuina japonesa (Ramen)
29 d’octubre: Cuina vegeteriana
5 de novembre: Cuina macrobiòtica
de 19.00h a 21.00h
Menjador Escola Juncadella
Professor: Matthias Hespe

Dimecres 5, 12, 19 i 26 de
febrer de 2020
Hotel d’Entitats
Professora: Mercè Serra

4 sessions de 1,5hores
de 18.30 a 20.30h
Preu: 25€ per sessió (inclou
material). Pack 4 sessions: 90€
Mínim 8 alumnes / Màxim 25

TALLER DE
GRAFITTIS
de 12 a 18 anys

TEATRE JUVENIL
de 12 a 18 anys
En aquestes classes aprendràs moltes coses del món teatral.
Treballarem diferents tècniques d’interpretació, tècniques
cinematogràfiques, mímica, musicals, improvitzacions,
clown, … i alguna altra sorpresa!
Un còctel perfecte per aprendre i formar un bon grup teatral!

En aquest taller tindrem l´oportunitat d’aprendre a fer un
mural a l’aire lliure, en diferents indrets del poble, amb
esprais.
Aprendrem diferents tècniques artístiques i tot el procés de
creació, posant en pràctica tot allò après.

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

Dilluns de 19 a 20h o
dijous de 16 a 17h
Teatre CCP
Professor: David Estany
25 sessions d’1h

Inici: dilluns 7 o dijous
10 d’octubre
Preu: 110 €
Matrícula: 20 €
Mínim 12 alumnes

Dimecres 8 d’abril de 2020
Lloc: Espai a l’aire lliure a
concretar.
Professor: Oriol Tuca

Preu: 25€/persona
Mínim 5 participants
Durada: Tot el dia,
horaris a concretatar.

TALLER D’HERBES
REMEIERES
Curs de plantes remeieres, preparats i farmaciola casolana
Aprendrem els usos de les herbes remeieres i a 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.
Dimecres 6, 13, 20 i 27 de
novembre i 4 de desembre.
Espai Era Nova
Professora: Mercè Serra

5 sessions de 1.5 h
de 19 a 20.30h
Preu: 22€ per sessió (inclou
material). Pack 5 sessions: 100€
Mínim 8 alumnes / Màxim 25

Dia 1 - Presentació: Identificació de plantes remeieres i
fruits silvestres i els seus usos terapèutics.
Dia 2 - Preparats amb plantes remeieres i: Taller on
coneixerem els diferents tipus de preparats que s’elaboren
amb plantes medicinals. A la part pràctica farem:
· Oli de calèndula hidratant
· Esperit per fer fregues pel dolor (romaní, espígol, àrnica)
Dia 3 - preparats amb plantes remeieres ii: Seguim
elaborant amb preparats amb plantes remeieres.
· Mascareta facial de camamilla
. Ungüent pel dolor
Dia 4- Farmaciola casolana: Ens centrem en les plantes
remeieres i altres recursos que tenim a mà que ens ajudaran
a prevenir i combatre els refredats, grips, mals d’orella, mal
de coll, ... Prepararem una farmaciola bàsica d’hivern amb
una xarop per la tos i un ünguent pectoral.
Dia 5 - La cuina de les plantes silvestres: Introducció al
món de les plantes comestibles i presentació de receptes
- Vinagre d’estragó / Oli aromatizat / Sal d’espècies

CURSOS I TALLERS
ESCOLA D’ART 2019-2020
CUINA
CULTURA
ART

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS PELS TALLERS I
CURSOS DE L’ESCOLA D’ART
Inscripcions
Del 9 al 29 de setembre de 2019 a l’Ajuntament en horari de 9.00 a 14.00h.
Inici dels cursos: dilluns 7 d’octubre de 2019.
Els cursos i tallers es faran d’octubre a maig.
Bonificacions (segons l’ordenança vigent)
Les persones menors de 20 anys, així com les que estiguin jubilades, segons l’ordenança
vigent, podran sol·licitar una bonificació del 20% de la quota del curs.
Per a més informació:
Ajuntament de La Cellera de Ter
T. 972 421 902
www.lacelleradeter.cat
administracio@lacelleradeter.cat
* L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar el curs per motius aliens a la pròpia organització

Amb el suport de:

Segueix-nos:

/lacelleradeter

@lacelleradeter

@lacelleradeter

