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Ciutadans i ciutadanes de Torelló i rodalies, l’Escola d’Arts Plàstiques i ACTE s’han 
dedicat a buscar la “millor disfressa de tots els temps”. La disfressa que ha triomfat 
per carnaval alguna vegada; aquella que recordarem sempre per què és original o 
molt elaborada, innovadora, impactant, boja, memorable, èpica! Totes que hagin lluït 
en alguna d’aquestes 39 nits del carnaval de terra endins.

El dia 3 de febrer inaugurem la mostra on es podran veure les 20 millors disfresses 
rebudes. Durant l’exposició també podràs construir la teva pròpia “millor disfressa de 
tots els temps” i emportar-te un record per la posteritat.

Inauguració: 3 de febrer de 10.30 a 13.30 h
Exposició: del 5 de febrer al 2 de març 
De dilluns a divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 10.30 a 13.30 h

Vine a veure’ns i passeja per l’escola! Veuràs què hi passa durant el curs! 
Tens curiositat? Doncs pots provar algunes de les activitats que farem aquest segon 
quadrimestre! En tenim preparades per adults, joves i familiars.

Per la família:
Juguem i creem amb la natura — de 10.30 a 11 h
El conte de cartró — de 11.30 a 12 h

Per adults:
Origami mural — de 10.30 a 11 h
Moviment i expressió emocional creativa — de 11 a 11.30 h
Retrat fotogràfic — de 11 a 11.30 h
Taller Artístic — de 12 a 12.30 h
Joieria a la cera perduda — de 12.30 a 13 h

Vine a veure els ninotets de feltre que farem durant al taller!
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ADULTS

Pràctiques fotogràfiques
Sortides a l’aire lliure per posar en pràctica totes les funcions de la 
nostra càmera reflex digital.

Retrat fotogràfic
Descobrim les possibilitats expressives del retrat i l’autoretrat. 
Aprenem com i amb quines tècniques: llum, entorn, objectes, gest...

març—juny

Dilluns
20—22 h

Dilluns
20—22 h

Maig
45 €

Abril (3 sessions)
45 €

Monogràfics

Tallers de dissabte

Fotografia inicial
Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.

Dilluns
20—22 h

Març
45 €

Dibuix de model
Per a persones de diversos nivells. Aprendre a observar, treballar el ple 
i el buit, les proporcions, llums i ombres mitjançant el nu com a model.

Taller Artístic
Un espai per experimentar amb varies disciplines artístiques:
dibuix, pintura, escultura, ceràmica…

Dilluns
20—22 h

Dilluns
20—22 h

Maig (2 sessions) 
52 €

Març – juny
36 € mensuals

ADULTS FAMILIARS (1 nen +1 adult) 1

7 d’abril 10 a 14h 
Moviment i expressió 
emocional creativa
Preu: 36 €

19 de maig de 10 a 13h
Origami mural
Preu: 20 €

26 de maig de 10 a 14h
Taller de ninotets de feltre
Preu: 30 €

14 d’abril de 10 a 13 h
Juguem i creem a la natura
Preu: 18 €

5 de maig de 10 a 12 h
El conte de cartró
Preu: 18 €

Per a més informació www.eapt.cat 1 Cada nen o adult de més, costarà 4 euros per persona.

Joieria (cera perduda)
Crea les teves pròpies joies en plata amb la tècnica de la cera perdu-
da, que permet la realització de joies i objectes amb relativa facilitat. 
No es requereixen coneixements previs!

Dimecres
18—20 h

6 sessions 
a partir de març
67,50 €

Aprèn a muntar els teus vídeos
Tallar, inserir, transicions, efectes... 

Dijous
20—22 h

Març
45 €

Cuina contemporània
Noves possibilitats a receptes que ja coneixem.

Dimarts
20.30—22.30 h

29 de maig, 
5, 12 i 19 de juny
70 € mensuals

Tallers de dissabte

Monogràfics



Horari d’atenció al públic: 
laborables de 17 a 20 h
—
T. 93 850 46 64 
eap@ajtorello.cat
—
Plaça dels Torners, 17 2a planta
08570 Torelló
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