
       

 

 

 

Oferta de places lliures a Illa Oberta Tallers d’Art, després del període de 
confirmació de continuïtat, per al curs 2020-21. 
 

Illa Oberta Tallers d’Art 2020/21 Oferta de places 

  
Educa en l’Art (tallers infantils d’art) 

Taller infantil d’art ( 6 a 7 anys, dilluns_anual) 11 

Taller infantil d’art (8 a 9 anys, dimarts_anual) 7 

Taller infantil d’art (12 a 16 anys, dimecres_anual)  6 

Taller infantil d’art (10 a 11 anys, dijous_anual) 3 

 
Dibuix  

Dibuix al natural (1r quadrimestre) 12 

Aula oberta de dibuix (1r quadrimestre) 12 

Taller de serigrafia (2n quadrimestre) 12 

Taller de còmic: explicar-nos el món (1r quadrimestre) 12 

Pintura, dibuix i color (2n quadrimestre) 10 

Taller de gravat (2n quadrimestre) 12 

Lettering: a poc a poc i bona lletra 12 

 
Ceràmica 

Iniciació a la Ceràmica (1r quadrimestre) 2 

Projectes de ceràmica (1r quadrimestre) 5 

Projectes de ceràmica (2n quadrimestre) 5 

Aula Oberta Ceràmica (2n quadrimestre) 12 

 
Fotografia 

Introducció a la fotografia digital (1r quadrimestre) 12 

De la tècnica al llenguatge fotogràfic (1r quadrimestre) 10 

Introducció a la fotografia digital (2n quadrimestre) 12 

Projectes: com construïm una narració fotogràfica(2 
quadrimestre) 

10 

 

Cicle de debats 

Relats de l’art i la cultura contemporanis: històries de l’art 
des de les vivències (2n quadrimestre) 

12 

 

Arts & Crafts 

Art del vitrall I (1r quadrimestre) 7 

Enquadernació: iniciació (1r quadrimestre) 12 

Coser i cantar. Fes-te la teva roba I (1r quadrimestre) 6 

Taller de joieria (1r quadrimestre) 11 

Art del Vitrall II (2n quadrimestre) 6 

Coser i cantar. Fes-te la teva roba (2n quadrimestre) 6 

Taller obert d’enquadernació (2n quadrimestre) 12 

Taller de joieria (2n quadrimestre) 10 

Calendari de preinscripció i matriculació a Illa Oberta Tallers d’Art 
2020/2021 



       

 

 

 

 

22 AL 30 DE JUNY Preinscripció oberta a tots els tallers  

3 de juliol 
Publicació llistats persones preinscrites i assignació número 
sorteig 

8 de juliol Sorteig 

10 de juliol Publicació llistat persones admeses baremada 

13 al 24 de juliol Matriculació tallers anuals i del primer quadrimestre 

A partir del 27 de 
juliol  

Matriculació tallers anuals i quadrimestrals amb places vacants 

 
 
Podeu omplir el formulari de preinscripció i enviar-lo al mail de l’escola:  
Illa@ajsabadell.cat posant a l’assumpte del mail: “preinscripció tallers d’art”. 

mailto:Illa@ajsabadell.cat

