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ARTS&
CRAFTS
Coneixement, creixement,
experimentació, relació,
creativitat, experiència,
art i emoció.
Dibuix, ceràmica, fotografia, moda, enquadernació,
serigrafia, cicle de debats,
gravat, joieria, vitrall,
tallers per infants i joves...

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.escolaillaartidisseny.cat

Horari de secretaria
Matins: dilluns, dijous i divendres de 8.30 a 14.30 h
/dimarts i dimecres de 8.30 a 14 h
Tardes: dimarts i dimecres de 16 a 19 h

Illa
Oberta
Tallers
d’Art
22/23
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 2022-23, 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,
serigrafia, vitrall, moda i joieria, 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.
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Taller
de dibuix
Oriol Garriga
La pràctica del dibuix com a mitjà
per entendre l’entorn i construir
realitats a través de la inventiva
i les necessitats pròpies.
Dimarts, de 19 a 21.30 h
Del 4 d’octubre de 2022
al 7 de febrer de 2023
15 setmanes (37,5 h) - 12 places
Preu: 250 €
(2 pagaments de 125 €)

2

Pintura,
dibuix i color
Oriol Vilapuig
Un taller que vol ser un lloc que
possibiliti el
compartir experiències,
a partir de l’aprenentatge d’un
llenguatge de
coneixement tant universal com el
dibuix i la pintura.
Dimarts, de 19 a 21.30 h
Del 14 de febrer
al 20 de juny de 2023
18 setmanes (45 h) - 12 places
Preu: 265 €
(2 pagaments de 132,5 €)

2

Taller de múltiples.
Dibuix aplicat a
les tècniques de
reproducció
En aquest taller explorarem els
diferents registres gràfics associats
a les tècniques d’impressió manual
com la serigrafia, el gravat en
relleu, la monotípia o els tipus
mòbils.
Dijous, de 18 a 21 h
Del 23 de febrer
al 8 de juny de 2023
15 setmanes (45 h) - 12 places
Preu: 265 €
(2 pagaments de 132,5€)

2

A poc a poc
i bona lletra I.
Introducció al
Lettering
David Martín
En aquest curs primer aprendrem
cal·ligrafies bàsiques mitjançant
l’escriptura amb plomí i tinta,
aprendrem les estructures bàsiques
de les lletres, les observarem en
detall per a poder entendre la seva
expressivitat comunicativa.
Dijous, de 18 a 21 h
Del 12 de gener
al 23 de març de 2023
10 setmanes (30 h) - 12 places
Preu: 200 €
(2 pagaments de 100€)

2

A poc a poc
i bona lletra II.
Procés
de Lettering

1

Aula oberta
de dibuix
Tura Sanglas, Alberto Peral,
Èlia Llach, Oriol Vilapuig.
Un espai de creuament d’experiències
creatives amb artistes contemporanis.
Cada artista convidat al taller disposarà
de cinc sessions de treball amb
l’alumnat.
Coordinació: Oriol Vilapuig.
Dijous, de 18.30 a 21 h
Del 6 d’octubre de 2022
al 2 de març de 2023
18 setmanes (45 h) - 12 places
Preu: 265 €
(2 pagaments de 132,5 €)
Tura Sanglas
6 d’octubre al 3 de novembre
Alberto Peral
10 de novembre al 16 de desembre
Èlia Llach
12 de gener al 9 de febrer
Oriol Vilapuig
16 de febrer al 2 de març

Dijous, de 18 a 21 h
Del 30 de març
al 8 de juny de 2023
10 setmanes (30 h) - 12 places
Preu: 200 €
(2 pagaments de 100€)
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Projectes
de ceràmica.
Aprofundiment
i experimentació.

Iniciació
a la ceràmica
Maria Bosch
Aquest és un taller orientat als
alumnes que volen iniciar-se en el
llenguatge de la ceràmica, oferint
una programació adaptada que ens
permeti descobrir l’ampli ventall de
possibilitats d’aquest llenguatge.
Dimecres, de 19 a 21.30 h
Del 5 d’octubre de 2022
al 1 de febrer de 2023
15 setmanes (37,5 h)
12 places
Preu: 250 € *
(2 pagaments de 125 €)

1

Maria Bosch

Victòria Rovira

Marta Soley

Aprofundiment i experimentació de
les tècniques ceràmiques, a partir de
projectes personals i col·lectius.

Introdueix-te en el món de la
fotografia aprenent a utilitzar la
càmera i a potenciar la teva mirada.
Amb aquest taller acabaràs tenint
unes bases sòlides per seguir
fotografiant.

Un taller pràctic d’iniciació per conèixer
els materials i les eines per iniciar-se en
l’art de l’enquadernació creativa, per
començar a crear peces pròpies.

Dimarts i dijous, de 19 a 21.30 h
Grup 1: Del 4 d’octubre de 2022
al 16 de febrer de 2023
Grup 2: Del 21 de febrer
al 15 de juny de 2023
17 setmanes (85 h) - 15 places
Preu quadrimestre: 410 € *
(3 pagaments de 136,7 €)

2

Aula oberta
de ceràmica
Maria Bosch

Del 15 de febrer
al 31 de maig de 2023

1

2

Iniciació a
l’enquadernació

Dimecres, de 19 a 21.30 h
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Introducció a la
fotografia digital

Un espai d’experiències creatives amb
la mirada cap la recerca i innovació
ceràmica, amb la presència puntual
d’altres ceramistes.

David Martín
En aquest curs aprendrem a
dibuixar paraules expressives,
a entendre les seves formes i a
saber-les explotar. Per a fer això
seguirem tot un procés. Farem
cal·ligrafia, dibuixarem un munt,
corregirem formes i les aprendrem
a vectoritzar de manera digital.
Tot i que es demana tenir
coneixements previs, el taller
d’adaptarà al nivell de tots i
cadascun dels alumnes.

1

FOTO
GRAFIA

15 setmanes (37,5 h) - 12 places
Preu: 250 € *
(2 pagaments de 125 €)

A

Taller de ceràmica
Maria Bosch
El Taller de ceràmica ofereix una
programació adaptada al nivell de
cada alumne que ja té una base dins
de la ceràmica i que vol aprofundir
en determinats processos o en una
tècnica en concret.
Dilluns, de 19 a 21.30 h
Del 3 d’octubre de 2022
al 12 de juny de 2023
30 setmanes (75 h) - 12 places
Preu: 395 € *
(3 pagaments de 131,7 €)

Dilluns i dijous, de 18 a 20 h
Grup 1: Del 26 de setembre
al 27 d’octubre de 2022
Grup 2: Del 6 de febrer
al 13 de març de 2023
5 setmanes (20 h) - 12 places
Preu: 165 €
(1 sol pagament)

1

Observar la llum,
concretar la mirada
Gemma Miralda
Partirem de la llum del carrer i les
seves ombres i del plató fotogràfic
com a espai de creació. Aprendrem a
modular la llum i la tècnica per crear
imatges amb una intenció definida.
Finalitzarem el procés introduint-nos
en el revelat digital i la postproducció.
Dimarts, de 18.30 a 21 h
Del 18 d’octubre de 2022
al 14 de febrer de 2023
15 setmanes (37,5 h) - 12 places
Preu: 250 €
(2 pagaments de 125€)

2

Projectes:
com construïm una
narració fotogràfica
Gemma Miralda
Taller pensat per crear un projecte comú
tutoritzat a partir del qual cada alumne
realitzarà una sèrie fotogràfica.
Revisarem llenguatge fotogràfic i
narratiu per orientar els alumnes en el
seu treball personal.
Dimarts, de 18.30 a 21 h
Del 21 de febrer al 20 de juny de 2023
17 setmanes (45 h) - 12 places
Preu: 265 €
(2 pagaments de 132,5€)

Dijous, de 18 a 20 h
Del 6 d’octubre
al 15 de desembre de 2022
10 setmanes (20 h) - 12 places
Preu: 165 €
(1 sol pagament)

2

Taller obert
d’enquadernació
Marta Soley
Un taller per aprofundir en les
tècniques d’enquadernació.
Realització de projectes propis i/o en
grup, incidint en les metodologies de
treball. (Per realitzar aquest taller cal
tenir coneixements previs o haver fet
el curs d’iniciació)
Dijous, de 18 a 20.30 h
Del 12 de gener
al 13 d’abril de 2023
12 setmanes (30 h) - 12 places
Preu: 200 €
(2 pagaments de 100 €)

1

2

Taller de vitralls
Joan Serra
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.
Dimecres, de 18 a 21 h
Grup 1: Del 19 d’octubre de 2022
al 8 de febrer de 2023
Grup 2: Del 22 de febrer
al 7 de juny de 2023
15 setmanes (45 h) - 12 places
Preu quadrimestre: 265 €
(2 pagaments de 132,5 €)

1

2

Coser y cantar.
Fes la teva roba .
Carme Morral
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.
Dijous, de 18 a 21 h
Grup 1: Del 6 d’octubre de 2022
al 9 de febrer de 2023
Grup 2: Del 16 de febrer
a l’1 de juny de 2023
15 setmanes (45 h) - 12 places
Preu quadrimestre: 265 €
(2 pagaments de 132,5 €)

1

Iniciació a la joieria
Isona Ten
En el taller podràs adquirir els
coneixements necessaris per a
la realització de joies en coure i
llautó, partint del teu propi disseny
i aplicant les diferents tècniques
de fabricació obtindràs peces
exclusives fetes per tu.
Dilluns, de 18.30 a 21 h
Del 17 d’octubre de 2022
al 13 de febrer de 2023
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Tallers d’art per
a infants i joves.
Maria Bosch, Gemma Canal,
Xavi Garriga i Oriol Vilapuig.
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...
De 17.30 a 19 h
Dirigit a infants i joves entre
6 i 16 anys.
Dia de la setmana variable en
funció de l’edat.
Del 26 de setembre de 2022
al 19 de juny de 2023
20 places per grup
i 2 professors per grup
Preu: 365 €
(9 mensualitats de 32,41 €
+ 1 matrícula de 73,29 €)

Dilluns 6-7 anys
Nascuts entre el 2015 i 2016
Dimarts 8-9 anys
Nascuts entre el 2013 i 2014
Dimecres 12-16 anys
Nascuts entre el 2006 i 2010
Dijous 10-11 anys
Nascuts entre el 2011 i 2012

15 setmanes (37,5 h) - 12 places
Preu: 250 € **
(2 pagaments de 125 €)

2

Taller de joieria
Isona Ten
En aquest taller adquiriràs els
coneixements teòrics i pràctics per
a la realització de joies mitjançant
la tècnica de la cera perduda.
Experimentaràs amb diferents
tipus de ceres i aprendràs a fer
motlles de silicona per obtenir
reproduccions de la peça.
Dilluns, de 18.30 a 21 h
Del 27 de febrer
al 19 de juny de 2023
12 setmanes (30 h) - 12 places
Preu: 200 € **
(2 pagaments de 100 €)

1

Tallers 1r quadrimestre

2

Tallers 2n quadrimestre

A

Tallers anuals

*
Part del material i cuites
incloses en el preu
**
Part del material no inclòs

