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 Pujada de la Mercè 12
 17004 Girona
 www.girona.cat/ccm

CALENDARI DE MATRICULACIÓ

Del 23 d’abrilDel 23 d’abril
al 15 de juny

de 2014
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PER A INFANTS, JOVES I ADULTSPER A INFANTS, JOVES I ADULTS
TALLERS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART TALLERS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
PER A INFANTS, JOVES I ADULTS
TALLERS DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
PER A INFANTS, JOVES I ADULTSPER A INFANTS, JOVES I ADULTS

Del 25 de juny a l’11 de juliol

MATINAL 
D’ART

Professorat: Jordi Armengol, Manel Bayo, Provi 
Casals, Tomàs Pons, Clara Gassiot, Mercè 
Ibarz, Fred Lebail, Sebi Subirós i Mariona 
Terrats. 

Des de l’Escola Municipal d’Art volem obrir les 
portes de bat a bat a tots els joves creadors 
de la ciutat; pensem en artistes intrèpids que 
vulguin descobrir com treballen els artistes als 
seus tallers. 
És per això que us invitem a conèixer de primera 
mà el treball dels ceramistes, dels gravadors, 
dels pintors, dels dibuixants, dels teixidors i dels 
fotògrafs. Volem que participeu amb ells en la 
realització de diversos treballs artístics i sortides 
a la ciutat per descobrir l’art que s’hi amaga.
La Matinal d’Art és una combinació de tallers 
d’arts plàstiques que es duen a terme els 
matins del 25 de juny a l’11 de juliol de 9.15 
a 13 h.  L’alumne que s’hi apunti treballarà de 
manera combinada en tots els tallers que tenim 
a l’escola: ceràmica, dibuix, pintura, plàstica, 
gravat, multimèdia, fotografia i tapís.

Els estudiants es podran matricular per 
setmanes i per franges d’edat: 
emaXics I: de 6 a 7 anys
emaXics II: de 8 a 10 anys
emaXics III: de 11 a 13 anys
emaJoves: de 14 a 16 anys.

Horari: de 9.15 a 13 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 70 €  per setmana * / La setmana del 25 al 
27 de juny el preu és de 45€)

Del 7 a l’11 de juliol

INTENSIU 
DE TORN
Descobriment del plaer de la transformació 
de la matèria en objecte

Professora: Ivet Bacazo, ceramista i llicenciada en 
Belles Arts.
www.ivetbazaco.com

El taller es desenvoluparà a partir de tutories 
personalitzades amb cada estudiant per tal 
d’adaptar-se al nivell inicial de cada alumne. Així 
doncs, la dinàmica de treball es basa en diversos 
exercicis per anar adquirint uns coneixements bàsics 
o avançats de la tècnica del torn ceràmic.

Continguts: Pastat manual i mecànic, centrat de 
l’argila, primera i segona pinça, procés per a la 
realització de bols i cilindres, colls i ampolles, gerros 
amb panxa, teteres, acabats i polits de les peces.

Horari: de 16.30 a 20.30 h
Dies: de dilluns a divendres
Preu: 70 €  

Del 7 a l’11 de juliol

PINTURA
I MOVIMENT
Gest i emoció

Professora: Laia Bedós, artista i llicenciada en 
Belles Arts.
www.bedosbonaterra.com

Treballarem diferents tècniques pictòriques, el 
gest i les emocions, tot fent exercicis i jocs amb 
varietat de materials pictòrics i diferents tipus 
de moviments corporals. La metodologia serà 
dinàmica i lliure, cada alumne/a expressarà i 
investigarà diferents possibilitats del traç i el 
moviment pictòric, des de la seva subjectivitat.

Objectius: descobrir la possibilitat d’un procés 
creatiu des del cos i el joc.
Adonar-se de la relació entre material, gest i 
emoció.
Deixar-se anar pictòricament (perdre la por a 
pintar diferent).
Experimentar diverses formes de pintar a 
partir d’estímuls diferents: música, matèria o 
consignes gestuals.

Horari: de 16.30 a 20.30 h
Dies: de dimarts a divendres
Preu: 70 €  

CALENDARI DE MATRICULACIÓ          Del 23 d’abril al 15 de juny

Les matrícules es fan per Internet a www.girona.cat/ccm i el pagament dels cursos es fa mitjançant la línia oberta 
de “la Caixa”.
Matrícula reduïda: suposa un 25% de descompte en el preu normal i s’aplicarà a les famílies nombroses, persones 
en situació d’atur, pensionistes, persones que disposen del carnet Qltura Jove i als socis del GEiEG. Cal presentar 
una fotocòpia del document que acrediti aquesta circumstància a la secretaria del Centre, en el termini de 5 dies 
abans de l’inici del curs. 
S’aplicarà un 10% de descompte a totes les persones que disposin del Carnet Cultural (carnet de les biblioteques 
públiques de Girona i Salt).

Els descomptes no són acumulables. 

Horari secretaria EMA: De dilluns a divendres de 9 a 14 h / Tardes de dilluns i dijous de 17 a 20 h

TALLERS PER A ADULTS  DE 6 A 16 ANYS TALLERS PER ADULTS

ESCOLA MUNICIPAL 
D’ART
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