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          Carrer de la Palla, 10             @eltallerdesantfelipneri                              

          08002 Barcelona               

          646146 964                                                

         smasdeu@santfelipneri.cat 

       ________________________________________ 

 

 

Classes d’Expressió Plàstica i Artística al Gòtic per nens a partir de 9 anys, adolescents, joves i adults. El Taller 

d’art de Sant Felip Neri obre les seves portes al barri per a crear un espai on desenvolupar la creativitat, els 

gustos, il·lusions personals, habilitats manuals, alliberar tensions i conèixer tècniques artístiques.  

EXPRESSIÓ PLÀSTICA: Aquest espai presenta una planificació flexible i dinàmica d'activitats amb diversos 
materials i tècniques que coordinen conjuntament propostes de dibuix, pintura, il·lustració, estampació, 
ceràmica, escultura i modelatge. L’objectiu és desenvolupar l’aprenentatge des de dues vessants: tècnica i 
creació artística. 

Els continguts, activitats i objectius es desenvoluparan adaptats a les diferents edats, de caire obert perquè 

l’alumne pugui desenvolupar, si així ho desitja, un projecte més personal sentint-se acompanyat en el camí.  

Algunes de les propostes dins l’espai d’expressió plàstica són: 

Dibuix i pintura: Com a representació de la realitat (treballarem l’encaix, proporcions, volum i la perspectiva ) o com a 

forma d’expressió d’un estil més personal o imaginatiu. Es farà distinció entre tècniques (seques, humides i grasses): 

grafit, carbonet, sanguines, punta fines, llapis de colors, guixos o ceres, tintes, aquarel·la, gouache, temperes i acrílics.  

Així com suports: papers de diferents gramatges, llenç o fusta.  

Il·lustració: Entendrem el dibuix  i la il·lustració com a una potent eina de comunicació visual molt present en els 

mitjans, desenvolupant la creativitat i l’expressió artística i adquirint coneixements tècnics i conceptuals. Coneixerem 

tots els àmbits on pot ser present la il·lustració: premsa, tendències, moda, narrativa, còmic, packaging, il·lustració 

científica i aplicacions més personals dins de les xarxes socials. Acabats digitals. 

Estampació: Experimentarem amb diferents tècniques d’estampació artesanal, estergit, esponges, tampons, serigrafia 

i transfer, per aplicar en diferents suports com paper, teixit, fusta o paret. Farem els nostres propis tampons i stencils 

amb acetats, vinils, linòleum i diferents materials de reciclatge. 

Ceràmica: Ens iniciarem en les diferents tècniques bàsiques de la ceràmica com la pinça, el “xurro” i la planxa. 

HORARIS I PREUS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17:30 a 19:00 De 12 a 18 anys De 9 a 12 anys De 12 a 18 anys De 9 a 12 anys Tallers monogràfics 

19:00 a 20:30 Adults a partir de 18 

anys 

 Adults a partir de 18 

anys 

 

*Els grups d’adults es podrien moure o obrir grups nous a dimarts o dijous en funció de la demanda. 

 

Preu mensual: 42€ (un torn per setmana de 1,5 hores) 

78€ (3 hores: dos torns per setmana de 1,5 hores) 

 

Professora Silvia Masdeu Pujol. Llicenciada en Belles Arts. Postgrau Geometria Gràfica. Postgrau Il·lustració. 
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FULL D’ISCRIPCIÓ PER A ALUMNES DE 

L’ESCOLA SANT FELIP NERI 

 

 

 

En/Na...................................................................................................................... 

DNI..........................................................................................................................  

e-mail……………………………………………………………………………………….  

Telèfon mòbil o feina …………………………………………………………………..… 

AUTORITZO 

la meva filla, el meu fill ............................................................................................ 

Que cursa...............de   Primària  Secundària, a participar en l’activitat 

extraescolar d’ Expressió Plàstica que organitza l’Escola d’Art, El Taller de Sant 

Felip Neri, i que es portarà a terme fora d’horari lectiu. Tindrà una durada de ....... 

hores setmanals cada …………………….........................................lectiu. 

Amb la signatura d’aquest formulari accepto les normes de participació que té 

l’Escola Sant Felip Neri pel que fa a activitats extraescolars organitzades fora de 

l’horari lectiu, i en concret la que fa referència a la necessitat d’estar al corrent de 

pagament de les quotes escolars per poder-hi participar.    

També dono la meva conformitat perquè als rebuts mensuals de l’Escola (fins a 

juny de 2018) s’hi afegeixi la quota de……..... € corresponent a aquesta activitat 

artística. 

 

Barcelona, a ......... de ..................................... de 201….. 

 

 

 

 

Signatura de la mare, pare o tutor/a legal 

 

 

 

 



 

 

 

FULL D’ISCRIPCIÓ PER A ALUMNES  
(Adults o alumnes d’altres centres educatius) 

 

 

 

__________________________________ ____________________ _____ __ __ / __ __ / __ _  
Cognoms                                                                   Nom                                         Edat     Data de Naixement  
 
 

_______________________________________________ _______________ ______________  
Adreça, Població i C.P.                                                                           E-mail 
 
 

_____________________ ___________________     __________________________________ 
 Telèfon mòbil                               Telèfon casa                         Telèfon mòbil o feina mare/pare/tutor legal 
 

 

Vull participar a l’activitat d’Expressió Plàstica que organitza l’Escola d’Art, El 

Taller de Sant Felip Neri, i que es portarà a terme  tots els .................................... 

lectius fins al juny del 2018. 
 

El pagament es farà  domiciliat. 
 
 
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __         ES __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
SWIFT BIC                                                       Número de compte IBAN 

              

 

AUTORITZACIÓ (només omplir alumnes  menors  d’edat) 

En/Na .......................……………………………………..................................…… amb DNI 

………………………………….................. autoritzo a la meva filla / fill 

.................................................................................... que cursa ............... de ⃝ Primària 

⃝ Secundària a l’escola .............................................................................., a participar 

en l’activitat d’Expressió Plàstica que organitza l’Escola d’art, El Taller de Sant Felip 

Neri, i que es portarà a terme fora d’horari lectiu. Tindrà una durada de ........ hores 

setmanals cada ………………….......................................…. lectiu.  

 

 

Barcelona, a ......... de ..................................... de 201..... 

 

 

 

Signatura de l’alumne, mare, pare o tutor/a legal 


