SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES:
VARIETAT, PRESTIGI I ADAPTACIÓ A DIFERENTS
NIVELLS I EDATS
Els Cursos Municipals d’Arts Plàstiques es van iniciar fa més
de 25 anys. Al llarg d’aquest temps han anat variant i s’han adaptat
a les inquietuds i necessitats artístiques de l’alumnat, oferint
tècniques i cursos innovadors, buscant els millors professionals
per donar les classes i proposant activitats complementàries. Així,
mica en mica, s’han forjat un reconeixement i un prestigi dins i
fora del municipi.
S’ofereixen fins a 19 cursos —tot i que es necessita un mínim de
6 persones perquè es puguin obrir— i estan adreçats a gent jove
a partir de 14 anys i persones adultes. La quantitat d’alumnes
anual oscil·la entre 230 i 240. El període d’inscripcions comença
al setembre però estan obertes al llarg de tot el curs.
A banda de les classes també es fan sortides relacionades amb la
temàtica proposada en cada curs, com exposicions, visites a tallers
d’artistes, conferències, etc. Quan s’acaba el curs es fa una exposició
al Celler de Can Ginestar amb algunes de les obres que l’alumnat
ha fet durant el curs. I a l’estiu es fan sessions monogràfiques
diferents de les programades de forma estable.
La Puri Martín és la coordinadora dels cursos i anima la gent
jove del poble a provar-los. “A Sant Just Desvern tenim persones
creatives i amb talent que participen als cursos, però ens costa
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molt arribar al col·lectiu de jovent entre els 14 i els 25 anys. Com
a responsable i professora, m’agradaria molt poder comptar amb
ells i elles i els vull recordar que en el seu mateix poble tenen la
possibilitat de fer cursos de gran qualitat i amb bons professionals”.
Una gran quantitat de persones que s’han format als cursos
municipals ara són artistes professionals i semiprofessionals.
Alguns i algunes han rebut la seva oportunitat en col·lectives,
reben premis o fan exposicions individuals. “A tot el professorat
ens satisfà enormement saber que hem posat el nostre gra de
sorra per fer-ho realitat i això fa que sentim que fem bé la nostra
feina”, destaca Martín.
Puri Martín

Coordinadora dels cursos

“L’art té un paper fonamental
en la descoberta i desenvolupament del
màxim potencial de cada persona, ens
allunya del que és quotidià i ens connecta
amb el que sentim mitjançant l’expressió
plàstica”

NOVETATS CURS 2016-2017
COLOR PROFESSIONAL I COLORIMETRIA
Dilluns (11 a 13 h) (18 a 20 h)
Professor: Quim Deu
Curs amb una introducció bàsica
d’INDESIGN—PHOTOSHOP on
es treballa la colorimetria, les
referències professionals del color
i les especificacions tècniques per a
la presentació i realització d’artworks
de projectes. També s’investiga el
color com a creació contemporània.
Sistema PBL /Project Based Learning,
mètodes i habilitats de presentació i valoració grupal.
Dirigit a l’àmbit creatiu, artístic, de l’estilisme, el disseny i de la
comunicació. Es demana l’ús del portàtil.

APUNTS DE MODEL MASCULÍ I FEMENÍ DEL NATURAL:
Dimecres (11 h a 12.30 h) (17.45 h a 19.15 h)
Sense professor
Aquest curs està enfocat a persones que ja tenen domini
del dibuix i volen aprofundir i agafar fluïdesa en el domini
del traç i de la memòria visual buscant un ritme propi amb
la pràctica del dibuix amb el model masculí i femení.
Cada persona haurà d’establir la seva manera d’afrontar
les poses per agafar soltura i rapidesa al dibuixar, utilitzant
diferents tècniques com el llapis, el carbó, la tinta, sanquines...
Les poses seran de 15, 10, 5 i 3 minuts. El temps el
controlarà el model segons ell/a ho cregui oportú.
ÉS UNA GRAN OPORTUNITAT PODER FER CLASSES
AL TEU MATEIX POBLE AMB MODEL AL NATURAL I
AMB UN NOMBRE REDUÏT DE GENT

CURS THE POSTER
Dijous (11 a 13 h) (18 a 20 h)
Professor: Quim Deu
Curs amb una introducció bàsica
d’INDESIGN—PHOTOSHOP on
s’exploren les possibilitats de
comunicació gràfica aplicada al
póster.
Analitza també la seva inclusió
a l’entorn urbà. Sistema PBL /
Project Based Learning, mètodes i habilitats de presentació i
valoració grupal. Dirigit a l’àmbit creatiu, artístic, el disseny i
de la comunicació. Es demana l’ús del portàtil.

OFERTA DE CURSOS 2016-2017
• Alabastre: dilluns: (10 a 12 h) (18 a 20 h). Professora: Janira Romero
• Aquarel·la: dimecres (11 a 13 h) (19.30 a 21.30 h). Professor: Nil Nebot
• Ceràmica: dilluns (10 a 12 h) (16 a 18 h) (18 a 20 h) Professora: Carme Malaret
• Modelatge amb pasta de paper: dilluns (16 a 18 h). Professora: Puri Martín
• Dibuix: dijous (10.30 a 12.30 h) (18.15 a 20.15 h). Professor: Jordi Fandos
• Escultura: dimecres: (10 a 12 h) (18.15 a 20,15 h). Professora: Carme Malaret
• Experiència plàstica: dimarts (18.15 a 20.15 h). Professor: Jordi Fandos
• Gravat: Dilluns (18 a 20 h). Professora: Puri Martín
• Història de l’art: dilluns (17 a 18.30 h) i de (18.30 a 20 h). Professor: Xesco Ramos
• Investigació d’esmalts aplicats al torn: dimarts (19.30 a 21.30 h). 		
Professora: Carme Malaret
• Pintura: dimarts: (11-13 h) (16 -18 h) (18 -20 h) i dijous (11 a 13 h) (16 a 18 h) 		
(18 a 20 h). Professora: Puri Martín
• Pràctiques de torn: dimecres (10 a 12 h) (18.15 a 20.15 h). Professora: Carme Malaret
• Art del retaule: dimecres (11 a 13 h) (16 a 18 h) (18 a 20 h). Professora: Puri Martín
• Torn: dimarts (10.30 a 12 h) (18h a 19.30 h). Professora: Carme Malaret
• Vitralls: dijous (11 a 13 h) (18 a 20 h). Professora: Manuela Blanco
• Taller obert de pràctiques de ceràmica i escultura: dimarts (10 a 12 h)

FITXA DEL SERVEI
Descripció:

Cursos d’aprenentatge i
perfeccionament de diferents
disciplines d’arts plàstiques
Persones destinatàries:

Jovent, a partir dels 14 anys, 		
i persones adultes
Adscripció:

Àrea de Serveis a la Persona,
regidoria de Cultura
Gestió:

La gestió és indirecta a través de
l’empresa concessionària Crean art
Principals dades econòmiques:

L’Ajuntament hi destina 19.139,95 ¤
més col·laboracions
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