
MONOGRÀFICS CERÀMICA 2021/2022
PREINSCRIPCIÓ MONOGRÀFICS CURS 2021/2022

· Del 15 de juliol fins al 13 de setembre (excepte l’última setmana de juliol i tot l’agost)
· Pagament de reserva de plaça: 50€
· Es retornarà la totalitat de l’import de la reserva si el monogràfic no es fa per decisió de l’Escola d'Art de Vic.

OFERTA DE MONOGRÀFICS CERÀMICA 2021/2022
1. Creació de motlles (45h)
Inici: 4 octubre al 7 de març
Dilluns de 8:50h a 11:20h (2.30h setmanals)
Continguts:
- Aprendrem com extreure un motlle de guix de la peça desitjada
- Fer reproduccions emprant el motlle amb fang de colada
- Decoració i acabats de les peces
2. Tècniques de decoració: engalbes (45h)
Inici: 16 de setembre fins al 12 de novembre
Dijous i divendres de 8:50h a 11:20h (5h setmanals)
Continguts:

– Descobrir que són els engalbes i com els utilitzem per aconseguir resultats decoratius
– Experimentar amb diverses tècniques com ara les incrustacions, l’esgrafiat, el marbrejat, les

reserves,etc
3. Tècniques manuals (45h)
Inici: 18 de novembre fins al 4 de febrer
Dijous i divendres de 8:50h a 11:20h (5 setmanals)
Continguts:

– Obrir-nos a l’experiència de jugar amb el fang. Crear peces utitlitàries a partir de la fabricació
manual amb diverses tècniques bàsiques

– Crear peces com ara tasses, plats, pots o gerros i els elements que els acompanyen. És a dir,
nanses, tapes o decoracions amb relleu.

– Utilitzarem esmalts per finalitzar les peces i poder-les utilitzar en el nostre dia a dia
4. Creacions amb laminadora (45h)
Inici: 10 de febrer fins al 8 d’abril
Dijous i divendres de 8:50h a 11:20h (5h setmanals).
Continguts:

– La laminadora és una eina que ens permet fer peces a partir de planxes
– Descobrirem com utilitzar-la i el ventall de possibilitats que ens ofereix
– Generar peces geomètriques, decoratives o utilitàries, petites joies i fins i tot murals



5. Torn per a principiants (45h)
Inici: 21 d’abril fins al 17 de juny
Dilluns de 8:50h a 11:20h (5h setmanals)
Continguts:

– Interioritzar conceptes bàsics com l’amassat, centrar i dominar el fang
– Aprendre com utilitzar les mans per aconseguir els resultats desitjats
– Descobrir com polir una peça

ORDRE ENS/169/2012, de 14 de juny, per la qual s'estableix l'import dels preus públics per la
utilització de diversos serveis docents prestats a les escoles oficials d'idiomes i les escoles d'art
del Departament d'Ensenyament, aplicable a partir del curs acadèmic 2012-2013.
Servei de cursos monogràfics a les escoles d’art: 255,80 € per curs.

INFORMACIÓ I RESERVA:
· Escola d’Art de Vic, Rambla de Sant Domènec, 24 , 08500 Vic

Tel. 93 885 48 51 / eartvic@xtec.cat
· Gemma Parreño / Tel. 661084848

mailto:eartvic@xtec.cat

