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Art per a tothom

L’Escola d’Art i Disseny Illa de Sabadell inicia una nova
oferta de formació artística per continuar oferint a
la ciutat, durant el curs 2017-18, una experiència
pedagògica singular i de qualitat.
Sota el nom d’Illa Oberta -Tallers d’Art, els actuals
tallers d’art de l’Escola Illa es consoliden i es projecten
com un espai de confiança obert al diàleg en la
transmissió d’experiències i coneixements que permetin
a l’alumnat, sense cap condició d’edat i experiència,
el desenvolupament de les pròpies habilitats en les
pràctiques artístiques, entenent-les com un actiu
important de creixement personal i com a forma per
gaudir i incidir en el nostre entorn.
L’escola s’ofereix com un espai obert amb una extensa
oferta on l’alumnat pugui fer un aprenentatge continu
i progressiu en les pràctiques artístiques, però que, al
mateix temps, sigui lliure i obert a les seves inquietuds
particulars. Illa Oberta -Tallers d’Art introdueix a
l’alumnat en el fascinant món de l’art per mitjà dels seus
tallers de dibuix, color, ceràmica, fotografia, gravat,
vitrall i moda, entre molts d’altres.
Els tallers s’inicien a partir del mes d’octubre i finalitzen
al juny, en diversos formats durades i horaris, compresos
entre les 17.30 i les 21.30 h.

Coneixement, creixement,
experimentació, relació,
creativitat, experiència,
art i emoció.

Illa Escola d’Art i Disseny
·····························

Ctra. de Barcelona 208 bis 08205 Sabadell
Tel. 93 711 48 05 | 93 711 40 59
illa@ajsabadell.cat | www.sabadell.cat/escolailla

Horari de secretaria
Matins: de 8.30 a 14 h,
Tardes: dimarts i dimecres de 16 a 19 h.

Tallers infantils, dibuix,
ceràmica, fotografia, moda,
enquadernació, graffiti,
seminaris, gravat...

········································································
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DIBUIX
············

FOTOGRAFIA
A

Introducció al
dibuix i els seus
projectes
Inici i convit al dibuix com a
pràctica de coneixement en
les seves diverses tècniques
d’expressió.
Oriol Vilapuig
Dilluns, de 19 a 21.30 h
Del 2 d’octubre de 2017
al 18 de juny de 2018
34 setmanes (85 h)
15 places
Preu: 395 € (9 mensualitats de
35 € + 1 matrícula de 79,32 €)

············
Taller obert
de gravat

2

Practicar de manera lliure
diferents tècniques de gravat,
d’il·lustració, d’estampa o de
llibre d’artista... (Collagraph,
tetrapack, litopolièster,
planxes lito-òfset, gravat al
sucre, aiguafort, punta seca,
monotips, fotogravat, etc).
Mercè Galí
Dijous, de 18 a 21 h
Del 22 de febrer al
7 de juny de 2018
15 setmanes (45 h)
12 places
Preu: 265 €
(dos pagaments de 132,50 €)

············

2

Taller de tècniques
pictòriques
Fabricarem les tècniques de
pintura dels antics i actuals
mestres. Farem aquarel·les,
filtrarem resines per fabricar
vernissos artístics, pintures
a la cera i altres materials
insòlits, i prepararem
imprimacions per diversos
tipus de suports pictòrics.
Oriol Arisa

1 2

Urban Sketching

(tècniques de dibuix al carrer)
Sortim a dibuixar allò que
ens envolta, allò que ens
crida l’atenció i ho ensenyem
a tothom. Perquè som uns
narradors d’històries.
Swasky
Dimecres, de 19 a 21 h,
i amb 6 sortides de dibuix
de 3 h els dissabtes al matí.
Mòdul 1 (Espai): del 18 d’octubre al 2 de desembre de 2017
Mòdul 2 (Gent i reportatge):
del 7 de febrer al 17 de març
de 2018
Mòdul 3 (Narrativa): de l’11
d’abril al 19 de maig de 2018

6 setmanes amb 12 sessions
(30 h) cada mòdul
12 places
Preu per mòdul: 200€
(dos pagaments de 100 €)
Els mòduls formen part d’un
possible itinerari, però es poden
cursar de manera independent.

············

1

Taller Sketching
Mixmedia
Taller pràctic per prendre
contacte amb nous materials
com el guaix, mèdiums nous
per aquarel·la, aiguades amb
tinta, etc. aplicables a l’urban
sketching.
Maru Godàs
Dimarts, de 18 a 20 h
Del 31 d’octubre de 2017
al 16 de gener de 2018
10 setmanes (20 h)
12 places
Preu: 165 € (un sol pagament)

············

2

Dibuix del natural
Pràctica de dibuix que té a
veure amb una experiència
d’observació, estudi i representació de les formes sensibles.
Oriol Vilapuig
Dimarts, de 19 a 21.30 h
Del 20 de febrer
al 12 de juny de 2018
15 setmanes (37,5 h)
15 places
Preu: 180 € (un sol pagament)

············

Aula oberta
de dibuix

1

Un espai de creuament
d’experiències creatives
amb artistes contemporanis.
Cada artista convidat al taller
disposarà de cinc sessions de
treball amb l’alumnat. Autors
convidats: Gonzalo Elvira,
Idoia Montón i Juan Escudero.
Coordinació: Oriol Vilapuig.
Dijous, de 19 a 21.30 h
Del 19 d’octubre de 2017
al 15 de febrer de 2018
15 setmanes (37,5 h)
15 places
Preu: 180 € (un sol pagament)

············

1

Graffiti amb Werens
Procés de creació i producció
d’intervencions d’art urbà a
la ciutat. Es treballarà sobre
el terreny, amb les eines i
problemes reals que comporta
passar d’un paper a la paret.
Werens (Impaktes Visuals)
Dimarts, de 18 a 20 h
Del 17 d’octubre
al 19 desembre de 2017
10 setmanes (20 h)
12 places
Preu: 165 € (un sol pagament)

············
L’art Sumi-E

2

(tècnica oriental de tinta xinesa)
La tècnica Sumi-E es
caracteritza pel seu traç
directe i encertat i de no retoc.
És un art espontani, on importa
més el procés que el resultat.
A través del “gest” aprofundim
en l’actitud del pensament
oriental.
Anna Maria Llagostera
Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
Del 27 de febrer
al 15 de maig de 2018
10 setmanes (20 h)
12 places
Preu: 165 € (un sol pagament)

············

1 2

Introducció a la
fotografia digital

Aprèn a utilitzar la teva càmera
digital i fer-la servir per explotar
els recursos i el potencial que
tenim com a fotògrafs. El taller
també exposarà conceptes
bàsics del Photoshop i altres
eines de retoc digital.
Sílvia Ferran
Dilluns, de 18 a 20 h
Curs 1:
Del 16 d’octubre
al 18 de desembre de 2017
Curs 2:
Del 19 de febrer
al 7 de maig de 2018
10 setmanes (20 h)
15 places
Preu per curs: 150 €
(un sol pagament)

············

1

Tècnica i expressió
fotogràfica
Postproducció i revelat digital.
El taller pretén, sobretot, oferir
eines per treure partit de les
càmeres digitals i convertir el
fotògraf amateur en un usuari
avançat.
Gemma Miralda
Dimarts, de 18.30 a 21 h
Del 17 d’octubre de 2017
al 6 de febrer de 2018
15 setmanes (37,5 h)
15 places
Preu: 180 € (un sol pagament)

············

2

Projectes: com
desenvolupar una
idea fotogràfica
Aquest curs pretén oferir
a l’alumnat eines per
desenvolupar un projecte
fotogràfic propi. De la idea
prematura a la presentació
d’un projecte.
Gemma Miralda

Dimarts, de 18.30 a 21 h
Del 27 de febrer
al 19 de juny de 2018
15 setmanes (37,5 h)
15 places
Preu: 180 € (un sol pagament)

············
Projectes
de ceràmica

A

Aprofundiment i experimentació de les tècniques
ceràmiques, a partir de
projectes acompanyats,
personals i col·lectius.
Maria Bosch
Dimarts i dijous,
de 19 a 21.30 h
Del 2 d’octubre de 2017
al 14 de juny de 2018
34 setmanes (170 h)
15 places
Preu: 790 €
(9 mensualitats de 70,15 €
+ una matrícula de 158,63 €)

ARTS & CRAFTS
············

Art del vitrall

1

2

Coneixements pràctics i
teòrics de l’ofici de vitraller.
Aprenem totes les passes
per arribar a la confecció
d’un vitrall. Patronatge, tall
del vidre, emplomat, soldat,
massillat i brunyit. Aquest
curs, bàsicament pràctic,
també es complementa amb la
introducció teòrica necessària.
Joan Serra

Iniciació
a la ceràmica I

Dimecres, de 18 a 21 h
Curs 1:
Del 4 d’octubre de 2017
al 7 de febrer de 2018
Curs 2:
Del 21 de febrer
al 6 de juny de 2018
15 setmanes (45 h)
12 places
Preu per curs: 265 €
(dos pagaments de 132,50 €)

Introducció a la tècnica i a
l’experiència de la ceràmica.
Maria Bosch

············

············

1

Dilluns, de 19 a 21.30 h
Del 16 d’octubre de 2017
al 5 de febrer de 2018
15 setmanes (37,5 h)
12 places
Preu: 250 €
(dos pagaments de 125 €)

············
Ceràmica II

2

Aula oberta de ceràmica, un
espai d’experiències creatives
amb la presència puntual
de ceramistes que aporten
innovacions i experiències
depenent del projecte.
Maria Bosch
Dilluns, de 19 a 21.30 h
Del 19 de febrer
al 4 de juny de 2018
12 setmanes (30 h)
12 places
Preu: 200 €
(dos pagaments de 100 €)

1

Coser y cantar.
Fes la teva roba

2

Curs d’iniciació al disseny
de moda, al patronatge, a la
confecció,... per a joves i adults.
Amb temes com la presa de
mides, pràctiques amb màquina
de cosir, overlock, planxa,
patrons base i transformacions,
tall i confecció, arranjaments,
costumització de peces de
vestir,... Es tracten nocions de
disseny i coneixement de teixit.
Carme Morral

INFANTILS
············

1

············

A

Enquadernació
creativa

Tallers infantils
d’art

Un taller pràctic d’iniciació
per conèixer les tècniques,
els materials i les eines
per iniciar-se en l’art de
l’enquadernació creativa,
el paper i el cartró. Amb
recursos, trucs i idees
per poder crear les teves
pròpies peces, personals
o professionals: un diari
de viatge, un quadern de
dibuix, un llibre d’artista,
una carpeta, un dossier per
presentar un projecte, un bloc
de notes, l’enquadernació
d’un treball, un àlbum familiar
de records... Llibres, llibretes,
àlbums, quaderns, dossiers,
carpetes...
Marta Soley

Tenim la filosofia d’educar
en la pràctica de l’art com
un llenguatge d’expressió
personal, a partir de treballs
pràctics i vivencials on els
nens i les nenes coneixeran
i investigaran materials dels
diferents àmbits artístics: de
la pintura, de l’escultura, del
dibuix, de la fotografia...
Maria Bosch, Gemma Canal,
Xavi Garriga i Oriol Vilapuig.

Dijous, de 18 a 20 h
Del 26 d’octubre de 2017
al 18 de gener de 2018
10 setmanes (20 h)
12 places
Preu: 165 €
(un sol pagament)

De 17.30 a 19 h
(dia de la setmana, en funció
de l’edat del nen o nena)
Del 2 d’octubre de 2017
al 14 de juny de 2018
34 setmanes (51 h)
20 places per grup
i 2 professors per grup
Preu: 365 €
(9 mensualitats de 32,41 €
+ 1 matrícula de 73,29 €)

SEMINARIS
············

2

Relats de l’art
i la cultura
contemporanis:
històries de l’art
des de les vivències
(cicle de conferències)

Artistes, professors i activistes
culturals ens mostren l’art
actual a partir de les seves
eleccions de vida. Un espai
d’experiències compartides
que es constitueixen al voltant
de dos conceptes relacionats
com són la possibilitat de
compartir un relat i el de
pertànyer a un present
desbordant.
Coordinació: Oriol Vilapuig

Dijous, de 18 a 21 h
Curs 1:
Del 19 d’octubre de 2017
al 15 de febrer de 2018
Curs 2:
Del 22 de febrer
al 7 de juny de 2018
15 setmanes (45 h)
12 places.
Preu per curs: 265 €
(dos pagaments de 132,50 €)

A
1
2

········

Dijous, de 18 a 21 h
Del 22 de febrer
al 3 de maig de 2018
10 setmanes (30 h)
12 places
Preu: 200 €
(dos pagaments de 100 €)

············

CERÀMICA

Tallers anuals
Tallers 1r quadrimestre
Tallers 2n quadrimestre

Dimecres, de 19 a 21 h
Del 7 de març
al 16 de maig de 2018
10 setmanes (20 h)
15 places
Preu: 150 €
(un sol pagament)

