Presentació
L’Aula d’Arts Plàstiques és un equipament municipal
polivalent i pluridisciplinari que gestiona una programació d'activitats culturals i que acull iniciatives diverses.
L’objectiu més important de l’Aula és dotar el poble d'un
espai d’aprenentatge artístic obert a la cultura en el qual
es faciliti el coneixement i es potenciï l’intercanvi d’idees
entre artistes, estudiants i públic en general. Un punt
d'acollida per a totes les persones interessades en l'art i
la cultura.

Horaris

Dl.

Infants

Dc.

Opció -B- (de 7 a 8 anys)

de 17.30 h
a 19.00 h

Nens (de 8 a 12 anys)

de 17.30 h
a 19.00 h

Joves (de 13 a 17 anys)

de 19.00 h
a 21.00 h

Adults (de 18 a 100 anys)
Opció -AOpció -B-

L'Aula d’Arts Plàstiques està ubicada a l'antic convent
dels Agustins (c. Onze de Setembre, 2), un edifici la
fundació del qual data del 1396. Durant segles, els
frares, amb molta cura, el van anar construint i remodelant, però l’any 1835, amb la desamortització de Mendizábal, el van haver d’abandonar. Pocs anys més tard,
una part de l’edifici fou habilitada com a escoles
públiques.
De l'antiga arquitectura, l'edifici en conserva pràcticament tota l’estructura. Aquesta, de planta quadrada,
està articulada entorn d’un fabulós claustre d’estil
renaixentista. Des de fa uns anys, l'espai acull l’Escola
Municipal de Música, l’Escola d’Adults i també la nostra
Aula.

Taller (de 16 a 100 anys)

Dj.

Dv.

de 17.30 h
a 19.00 h

Opció -A- (de 5 a 6 anys)

Ubicada en un edifici històric

Convent dels Agustins, Torroella de Montgrí

Dm.

de 18.00 h
a 21.00 h

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
CURS 2021-2022

de 18.00 h
a 21.00 h
de 18.00 h
a 21.00 h

Normes generals
Convé formalitzar la vostra inscripció a l’Àrea de Cultura,
Joventut i Festes (Casa Pastors) com més aviat millor, atès que
els cursos tenen places limitades i així en garantim la qualitat i
el bon funcionament.
En cas que no hi hagi prou alumnes matriculats, el curs programat es podrà anul·lar o ajornar.
Un/a alumne/a es considera inscrit/a en ple dret en un dels
cursos quan hagi fet efectiu l’import de la matrícula al compte
de l’Ajuntament.
Un cop pagada la matrícula no se’n retornarà l’import. El
pagament de les quotes mensuals es realitzaran només per
domiciliació bancària, en cas de devolució l’Ajuntament prendrà
les mesures oportunes.
Per donar-se de baixa durant el curs, cal informar al professorat
un mes abans i, tot seguit, presentar una instància a
l’Ajuntament dirigida a l’Àrea de Cultura. En cas contrari, es
cobrarà tota la mensualitat.
Després de dos anys acadèmics, els alumnes que ho desitgin,
prèvia avaluació del professorat, obtindran una titulació pròpia
de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí que acrediti els
coneixements obtinguts.

Informació i inscripcions
A partir del 6 de setembre,
de dilluns a divendres, de 10.00 h a 14.00 h
Àrea de Cultura, Joventut i Festes
Casa Pastors
C. Major, 31 · 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 73 01 · casapastors@torroella-estartit.cat

(d’octubre a juny)

Protocol de mesures preventives:
ús de mascareta / temperatura
distanciament de dos metres
neteja, desinfecció i ventilació

Infants

Adults (de 18 a 100 anys)

Iniciació al dibuix i a la pintura
Horari:
Opció A (de 5 a 6 anys): dimarts de 17.30 h a 19.00 h
Opció B (de 7 a 8 anys): dimecres de 17.30 h a 19.00 h
Professora: Marta Montañá

Teoria i pràctica del dibuix i la pintura
Opció A: dilluns de 18.00 h a 21.00h
Opció B: dimarts de 18.00 h a 21.00h
Professor: Josep Maria Compte

L’objectiu d’aquest curs d’iniciació és incentivar la creativitat artística dels alumnes més petits de l’Aula per mitjà
de propostes de dibuix, pintura, collage, volum, modelatge, etc., a partir dels quals es puguin experimentar
diverses formes d’expressió.

Nens (de 8 a 12 anys)
Dibuix i pintura
Horari: dimecres de 17.30 h a 19.00 h
Professor: Josep Maria Compte
Es treballaran els coneixements del llenguatge visual i
plàstic, lligats a les tècniques seques i humides més
habituals del dibuix i la pintura. En l’àrea de dibuix es
donaran les bases per a l’observació, un element
fonamental per adquirir una bona representació gràfica i
plàstica, i es treballaran conceptes com encaix, proporció, perspectiva, llum, color i volum.

Joves (de 13 a 17 anys)
Dibuix i pintura
Horari: dimecres de 19.00 h a 21.00 h
Professor: Josep Maria Compte
El curs es planteja com una consolidació dels coneixements adquirits en l’etapa anterior. Es complementaran
amb nous conceptes tècnics i teòrics a fi d’apropar els
alumnes als nous moviments contemporanis.
Així, es complementarà la formació visual i plàstica
rebuda a les escoles per facilitar posteriors estudis o
professionalitzacions. L’objectiu és oferir uns coneixements prou sòlids perquè l’alumne és desenvolupi amb
soltesa, tant si opta a estudis de belles arts o altres on
les representacions gràfiques també hi juguen un paper
important, com arquitectura, enginyeries, disseny,
biologia, arqueologia...

Curs infants, nens i joves
Matrícula: 56 €

Mensualitat cursos: 20 €/mes

Adreçat a persones que desitgin per motius d’estudi, professionals o d’esbarjo aprofundir en les tècniques del dibuix i la
pintura amb metodologia i rigor. Aprendre a mirar és un
element essencial per adquirir una bona representació tant
gràfica com plàstica. El propòsit del curs és potenciar el
treball individual de cada alumne i dotar-lo dels recursos
teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar la seva capacitat crítica i adquirir un llenguatge pictòric propi, creatiu i
contemporani.
Aquests cursos d’adults disposen de model nu un cop al
mes.

Taller (de 16 a 100 anys)
Il·lustració artística
Horari: divendres de 18.00 h a 21.00 h
Professora: Marta Montañá
Iniciació al món de la il·lustració. Es facilitaran les eines
principals que ens ofereix aquest medi, tant pràctiques com
conceptuals. Adreçat a estudiants i professionals de qualsevol branca, on el dibuix pugui ser un suport per a la seva
tasca, a futurs il·lustradors i al públic en general, que desitgin
endinsar-se en la pràctica artística, a partir de les possibilitats
tècniques i narratives que la il·lustració ens ofereix. Es
treballarà en grup, però s’atendran les inquietuds i necessitats individuals. Espai pensat per potenciar la creativitat dels
alumnes.
El taller és d’estructura dinàmica i flexible i permet a
l’alumnat, tant els matriculats en els cursos d’adults com els
que ho estan només al taller, participar-hi a temps parcial.
Qualsevol alumne inscrit a un o altre lloc que, de manera
temporal, desitgi canviar d’activitat, podrà fer-ho prèvia
consulta amb el professorat.

Curs adults i taller
Matrícula: 56 €

Assistència 2h. setmanals: 20 €/mes
Assistència 3h. setmanals: 25 €/mes

Activitats culturals de
l’Aula d’Arts Plàstiques:
L’Aula d’Arts Plàstiques participa de manera activa en
la vida cultural del municipi organitzant de manera
regular un seguit d’activitats:
Excursions anuals:
Obertes a tothom que hi vulgui participar. Amb
l’organització de les sortides pretenem conjugar dos
elements que creiem fonamentals: ampliar els coneixements artístics adquirits a l’aula i donar a conèixer
la nostra història i patrimoni.
Celebració del Dia Internacional de l’Art:
L’efemèride commemora el naixement d’un dels artistes
més emblemàtics i multidisciplinaris del renaixement,
Leonardo da Vinci, el 15 d’abril de 1452.
Aquesta iniciativa és promoguda i coordinada pel Bòlit
(Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona)
amb col·laboració de diferents entitats i museus de
Girona i comarques.
Certamen de pintura ràpida:
El concurs, amb apartats dedicats a diferents
disciplines i franges d’edat (adults, joves, nens...),
convoca artistes especialitzats en aquesta modalitat
d’arreu del nostre país. Aquesta activitat té lloc
anualment dins del marc de la Fira “Empordà, cuina
i salut”.
Exposició de final de curs:
Una excel·lent oportunitat perquè els alumnes de
l’Aula puguin mostrar al públic alguns dels treballs
realitzats durant el curs. La cita té lloc cada any el
mes de juny, a la Capella de Sant Antoni.

